
       Приложение 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ  

за периода 2017-2018 г.  

към  

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И ЗЛОУПОТРЕБАТА С ДЕЦА (2017-2020 г.) 

 

І. ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦАТА ОТ НАСИЛИЕ 

Оперативни  

цели  

Дейности Бюджет  Срок 

за из-

пъл-

нение 

Очаквани 

резултати 

/ефект- каква 

промяна ще 

се постигне/ 

Индикатори Отговорни 

институции 

Текущи 

стойности 

Целеви стойности  Водеща Партнира-

щи инсти-

туции 

1.1. Преглед и 

актуализация на 

правната рамка 

 

1.1.1. Изменение 

на българското 

законодателство 

с оглед въвежда-

не на изисквани-

ята на Конвен-

цията на Съвета 

на Европа за 

превенция и 

борба с насилие-

то над жени и 

домашното на-

силие (Истан-

булска конвен-

ция) и предпри-

В рамките 

на  

бюджета за 

съответна-

та година 

2018 г. Създаване на 

цялостна 

правна рамка 

конкретно за 

защита на 

жените и мо-

мичетата от 

всички форми 

на насилие и 

за предотвра-

тяване, прес-

ледване и 

премахване на 

насилието над 

тях, включи-

Сформирана 

работна група 

към МП,  

извършване 

на преглед на 

действащото 

законодателс-

тво 

Подготвени зако-

нодателни промени 

за гарантиране пра-

вото на детето на 

защита от насилие, 

включително от 

домашно насилие 

 

 

 

 

 

 

 

 

МП Омбудсман 

на РБ,  

съдебна 

власт, 

МТСП, 

МВнР,  

МЗ,  

МОН,  

МВР, ДАЗД, 

АСП, КЗД, 

ДАБ,  

ЦКБППМН, 

СЕМ,  

Общините, 

НПО,  
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емане на дейст-

вия във връзка с 

ратифицирането 

на Конвенцията. 

 

телно домаш-

ното насилие. 

 

*Дейността ще бъ-

де отчетена в НПЗД 

2017 г.  

УНИЦЕФ 

1.1.2. Преглед, 

оценка и анализ 

на българското 

законодателство, 

попадащо в обх-

вата на компе-

тентност на 

МТСП, урежда-

що случаи на 

домашно наси-

лие и насилие, 

основано на по-

лов признак.  

 

 

 

 

 

Извършване на 

Национално 

представително 

изследване на 

тема „Насилието 

в България“ в 

съответствие с 

ангажиментите 

за Република 

В рамките 

на проект 

„Заедно 

срещу на-

силието“ 

ОП РЧР  

2014-2020 

г. 

Втора-

та по-

ловина 

2017 г. 

– м. 

декем-

ври 

2019 г. 

На база на 

изготвените 

анализи и 

изследване да 

се дадат кон-

кретни пред-

ложения за 

промени в 

политиката в 

областта на 

социалните 

услуги за 

жертвите на 

насилие и 

най-вече за 

подобряване 

на достъпа до 

тях. 

Резултатите 

от изследва-

нето ще по-

вишат нивото 

на информи-

раност, както 

сред специа-

листите, така 

и сред граж-

0 Брой изготвени 

анализи и проведе-

но национално  

представително 

изследване – общо 

2 бр. 

 

МТСП АСП 
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България при 

последващата 

ратификация на 

Конвенцията на 

Съвета на Евро-

па за превенция 

и борба с наси-

лието над жени и 

домашното на-

силие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

данското об-

щество. 

Данните ще 

спомогнат за 

разработване-

то на гъвкави 

политики и 

мерки за бор-

ба с насилие-

то, както и за 

хармонизира-

не на дейст-

ващите зако-

ни и програми 

в тази област. 
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1.1.3. Реализира-

не на проекти и 

споделяне на 

постигнатите 

резултати сред 

професионалис-

тите и широката 

общественост за 

въвеждане на 

изискванията на 

Директива 

2012/29/ЕС. 

 

Проекти и 

програми 

на чужди 

донори; 

проекти по 

оперативни 

програми  

 

2017 – 

2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработени 

видео и пе-

чатни матери-

али за инфор-

миране 

 

Предложение 

за механизъм 

за набор и 

разпростра-

нение на доб-

ри практики 

 

Модел за наб-

людение и 

оценка с ин-

дикатори и 

механизъм за 

регистрация 

 

2 видео мате-

риала 

2 брошури 

 

 

 

Ръководство 

за индивиду-

ална оценка 

 

 

 

 

Апробиран 

модел за под-

крепа на деца, 

жертви на 

насилие/ 

престъпления    

Повишена инфор-

мираност; 

Въвеждане на  ин-

дивидуални оценки 

на пострадали от 

престъпления деца;  

Брой искания към 

съд или прокурор 

за прилагане на 

мерки за защита 

(по смисъла на чл. 

23 и 24 от Дирек-

тивата 2012/29/ЕС); 

Брой проведени 

разпити/  

изслушвания на 

деца в защитена 

среда  

(сини стаи) 

НПО 

Чуждес-

транни 

органи-

зации 

Общини 

ДАЗД  

 

1.1.4. Продължа-

ване на рефор-

мата в областта 

на детското пра-

восъдие чрез 

разработване на 

закон за децата в 

конфликт със 

закона, децата 

В рамките 

на  

бюджета за 

съответна-

та година 

2017 – 

2018 г. 

Гарантиране 

на правата на 

децата в кон-

фликт със 

закона и на-

рушаващи 

установените 

обществени 

норми и пра-

Проект на 

Закон за отк-

лоняване от 

наказателно 

производство 

и налагане на 

възпитателни 

мерки на не-

пълнолетни 

Приет закон 

 

 

 

 

 

 

 

 

МП УНИЦЕФ, 

Омбудсман 

на РБ,  

съдебна 

власт, 

МТСП, 

МОН, 

МЗ,  

МВР,  
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нарушаващи ус-

тановения об-

ществен ред, 

регулиране на 

услугите за под-

крепа и мерките 

за въздействие, 

съобразен с при-

етите междуна-

родни стандарти, 

директиви и съв-

ременни изиск-

вания. 

 

вила, на за-

щита от наси-

лие. 

Регламенти-

ране на услу-

гите за подк-

репа на деца-

та и техните 

семейства, 

условия и ред 

за налагане на 

възпитателни 

мерки, разра-

ботване на 

подходящи 

програми за 

интервенция, 

финансиране-

то на услуги-

те, правомо-

щията и за-

дълженията 

на отговорни-

те институции 

 

лица  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Дейността ще бъ-

де отчетена в НПЗД 

2017 г. 

 

 

ДАЗД,  

НСОРБ, 

АСП,  

Общини, 

НПО 
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1.2. Поддържане 

на интегрирана 

база данни за 

случаи на деца, 

жертви и из-

вършители на 

насилие 

 

1.2.1. Преглед на 

наличните сис-

теми за поддър-

жане на база 

данни за деца, 

жертви на наси-

лие и деца, из-

вършители на 

насилие, на база 

на него, разра-

ботване на уни-

фицирани инди-

катори за съби-

ране на данни. 

Финанси-

ране от 

УНИЦЕФ 

2017 г. 

- из-

върш-

ване на 

прег-

лед; 

 

2018 г. 

- раз-

работ-

ване на 

уни-

фици-

рани 

инди-

катори 

 

Подобряване 

на  

планирането 

на политики и 

обмена на 

информация 

по случаи, 

чрез просле-

дяване на 

тенденции, 

използвайки 

статистическа 

информация 

Информаци-

онни системи 

на различните 

институции 

Разработени и въ-

ведени в практика-

та унифицирани 

индикатори за съ-

биране на данни 

ДАЗД 

АСП 

МВР 

НСИ, 

ЦКБППМН, 

МОН, 

УНИЦЕФ 

1.2.2. Събиране и 

анализиране на 

информация от-

носно случаите 

на суицид сред 

децата и изслед-

ване на причи-

ните за тях. 

В рамките 

на  

бюджета за 

съответна-

та година 

2017 г. Планиране на 

политики за 

предотвратя-

ване на тези 

случаи и 

оказване на 

адекватна 

подкрепа  

0 Изготвен  

анализ с изведени 

причини за суи-

цидни опити сред 

децата 

ДАЗД  НСИ,  

НЦОЗА,  

РЗИ,  

МЗ,  

АСП, 

МВР,  

МОН, 

МЗХГ,  

МК,  

ММС, 

ЦКБППМН,  

общини,  

доставчици 

на социални 

услуги 
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1.3. Ефективност 

на системата за 

сигнализиране 

1.3.1. Популяри-

зиране на Наци-

оналната теле-

фонна линия за 

деца (НТЛД) 

116 111 като 

действащ меха-

низъм за сигна-

лизиране.  

В рамките 

на бюдже-

та за съот-

ветната 

година и 

финанси-

ране от 

УНИЦЕФ  

2017 г. Повишаване 

на информи-

раността на 

децата и по-

добряване 

ефективност-

та на дейнос-

тите по пре-

венция на 

насилието, 

закрила и 

справедли-

вост за жерт-

вите на наси-

лие 

 

 

Проведени 

кампании, 

разработени и 

разпростра-

нени матери-

али, отпечат-

ване в учени-

ческите 

книжки на 

номера на 

НТЛД 116 

111 

Изпращане на ин-

формация до 28 

РУО в страната, с 

цел разпростране-

нието  й до 2475 

училища, 1907 дет-

ски градини, 148  

центрове за подк-

репа за личностно 

развитие и две спе-

циализирани обс-

лужващи звена, т.е. 

общо 4532 инсти-

туции. 

ДАЗД  

МОН  

МВР,  

ММС,  

МК,  

МЗХГ,  

МЗ,  

АСП,  

ЦКБППМН,  

общини,  

УНИЦЕФ, 

НПО 

1.3.2. Модерни-

зиране и обновя-

ване на Нацио-

налната теле-

фонна линия за 

деца 116 111 

чрез разработва-

не на мобилно 

приложение с 

опция за подава-

не на сигнал. 

В рамките 

на бюдже-

та за съот-

ветната 

година и 

финанси-

ране от 

УНИЦЕФ 

2017 – 

2018 г. 

Подобряване 

на системата 

за ранно сиг-

нализиране от 

страна на де-

цата. Осъщес-

твяване на 

мониторинг 

на подадените 

сигнали и 

оказаната 

подкрепа. 

 

0 Разработено мо-

билно приложение  

ДАЗД Мобилни 

оператори, 

УНИЦЕФ 
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1.3.3. Провежда-

не на информа-

ционна кампания 

за повишаване 

информираност-

та на децата и 

техните семейст-

ва с правото им 

да сигнализират 

насилие над тях 

пред системата 

за закрила, Ом-

будсмана на РБ, 

Национална те-

лефонна линия 

за деца 116 111, 

Горещата теле-

фонна линия за 

изчезнали деца 

116 000, за он-

лайн насилие и 

сексуална експ-

лоатация - Наци-

оналния център 

за безопасен ин-

тернет тел. 124 

123 и онлайн 

гореща линия 

Safenet.bg. 

 

В рамките 

на бюдже-

та за съот-

ветната 

година и 

финанси-

ране от 

УНИЦЕФ 

2018 г. Повишаване 

на информи-

раността на 

децата и тех-

ните семейст-

ва, подобря-

ване ефектив-

ността на 

дейностите по 

превенция на 

насилието, 

закрила и 

справедли-

вост за жерт-

вите на наси-

лие 

 

 

Проведени 

кампании, 

разработени и 

разпростра-

нени матери-

али, отпечат-

ване в учени-

ческите 

книжки на 

номера на 

НТЛД 116 

111 

Разпространение на 

информация чрез 

28 РУО в страната, 

до  

2475 училища, 1907 

детски градини,  

148 центрове за 

подкрепа за лич-

ностно развитие и 

две специализира-

ни обслужващи 

звена, т.е. общо 

4532 институции. 

Разпространение на 

информация до 

социалните услуги 

от резидентен тип и 

до специализира-

ните институции за 

деца. 

Публикуване на 

официалните елек-

тронни страници на 

институциите на 

информация, пред-

назначена за роди-

телите. 

ДАЗД МВР,  

МТСП, 

МК, 

МОН, 

ММС,  

МЗХГ,  

МЗ,  

АСП, 

Омбудсман 

на РБ,  

общини,  

УНИЦЕФ,  

Център  

„Надя“, 

НПО,  

доставчици 

на медийни 

услуги 

 



9 
 

 1.3.4. Популяри-

зиране на плат-

формата 

www.cybercrime.

bg като форма на 

контакт за сиг-

нализиране на 

правоохранител-

ните органи за 

злоупотреби и 

извършена сек-

суална експлоа-

тация спрямо 

деца; популяри-

зиране на плат-

формата чрез 

провеждането на 

обучителни лек-

ции с деца на 

различни възрас-

ти от различни 

училища и като 

платформа за 

допълнително 

получаване на 

информация за 

тяхната онлайн 

безопасност. 

В рамките 

на бюдже-

та за съот-

ветната 

година 

2017 – 

2018 г. 

Повишена 

информира-

ност на деца-

та за опаснос-

тите във вир-

туалното 

пространство  

и за способи-

те за сигнали-

зиране за сек-

суално наси-

лие 

0 Брой проведени 

обучителни лекции 

с ученици 

 

Публикуване на 

официалните елек-

тронни страници на 

образователните 

институции на ин-

формация, пред-

назначена за роди-

телите и за децата 

за платформата 

 

МВР/ 

ГДБОП 

МОН,  

РУО,  

училища  

http://www.cybercrime.bg/
http://www.cybercrime.bg/
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1.4. Мониторинг 

на системата за 

закрила на дете-

то върху работа-

та по случаи на 

насилие 

 

1.4.1. Разработ-

ване на критерии 

и индикатори за 

оценка на рабо-

тата по случаите 

на насилие над 

деца. 

Финанси-

ране от 

УНИЦЕФ 

2017 – 

2018 г.  

Модел за наб-

людение и 

оценка с ин-

дикатори и 

механизъм за 

регистрация 

 

0 Въвеждане на мо-

дел на механизъм 

за регистрация и 

наблюдение на ра-

ботата по случай на 

насилие над дете 

ДАЗД МТСП 

АСП  

МОН 

МЗ 

УНИЦЕФ 

1.5. Подобряване 

на взаимодейст-

вието с научната 

общност с цел 

извършване на 

анализ /научни 

изследвания/ по 

проблемите на 

насилието, свър-

зано с деца 

 

1.5.1. Извършва-

не на национал-

но проучване на 

насилието над 

деца в страната и 

капацитета на 

системите за 

закрила за рабо-

та по тези слу-

чаи. 

Финанси-

ране от  

УНИЦЕФ 

2017 – 

2018 г.  

Събиране на 

данни и про-

веждане на 

научни изс-

ледвания; 

планиране и 

изготвяне на 

адекватни 

стратегии за 

намеса 

0 Извършено изслед-

ване 

ДАЗД 

 

ВУЗ,  

МТСП, 

МОН, МЗ, 

МВР, АСП, 

НПО,  

Общини, 

НСИ 

УНИЦЕФ 

1.5.2. Популяри-

зиране на изс-

ледвания, анали-

зи, публикации 

за правата на 

децата, жертви 

на насилие.  

Проекти и 

програми 

на чужди 

донори; 

проекти по 

оперативни 

програми  

 

2017 г. Промяна на 

обществените 

нагласи, ба-

зирана на до-

казателствата 

 Публикуване на 

направените изс-

ледвания, анализи 

и публикации на 

официалната елек-

тронна страница на 

ДАЗД в специално 

обособен сектор, по 

предварително оп-

ределени теми и 

критерии. 

НПО 

Чуждес-

транни 

органи-

зации 

Общини  

ДАЗД 
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Изготвени препо-

ръки 

1.6. Контролни 

действия за га-

рантиране пра-

вото на детето на 

закрила срещу 

насилие 

 

1.6.1. Повишава-

не на капацитета 

на отговорните 

институции, на-

товарени с конт-

ролни функции 

относно извърш-

ване на 

различни видове   

проверки 

за спазване пра-

вата 

на децата, жерт-

ви на 

насилие и актуа-

лизиране на ме-

тодологията за 

извършване на 

проверки на вся-

ка една от инс-

титуциите. 

В рамките 

на бюдже-

та за съот-

ветната 

година 

2017-

2018 г. 

Подобряване 

на качеството 

на независи-

мия контрол 

по правата на 

детето 

Методики за 

извършване 

на проверки 

относно спаз-

ване на пра-

вата 

Изготвена актуали-

зирана методология 

и проведени обуче-

ния 

ДАЗД 

Омбуд-

сман на 

РБ 

МОН  

АСП  

УНИЦЕФ 



12 
 

1.6.2. Въвеждане 

на интегриран 

подход за из-

вършване на 

проверки по сиг-

нали за наруше-

ни права на деца.  

В рамките 

на бюдже-

та за съот-

ветната 

година 

2017 г.  Обединяване 

на ресурсите 

и усилията 

между стра-

ните за осигу-

ряване на 

ефективна 

система за 

взаимодейст-

вие при из-

вършване на 

проверки, с 

цел синхро-

низиране на 

взиманите 

решения за 

последващи 

действия и 

минимизира-

не на вредни-

те последици 

за децата. 

 

0 Брой извършени 

проверки по сигнал 

за нарушени права 

на дете, едновре-

менно от контрол-

ните органи, с цел 

недопускане на 

допълнително 

травмиране на де-

цата и създаване на 

неудобства, които 

нарушават нормал-

ния ритъм на рабо-

та на работещите в 

услугите и инсти-

туциите 

ДАЗД  МВР,  

МОН, 

МК,  

ММС,  

МЗХГ,  

АСП,  

Общини, 

Омбудсман 

на РБ  

 

 

ІІ. ПОДОБРЯВАНЕ НА БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО НА ДЕТЕТО С ЦЕЛ ПРЕВЕНЦИЯ НА ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ 

 

Оперативни  

цели  

Дейности Бюджет  Срок 

за из-

пъл-

нение 

Очаквани 

резултати 

/ефект- каква 

промяна ще 

се постигне 

Индикатори Отговорни 

институции 

Текущи 

стойности 

Целеви стойности  Водеща Партнира-

щи инсти-

туции 
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2.1. Повишаване 

информираност-

та на децата и 

родителите  

 

2.1.1. Развитие 

на програми за 

позитивно роди-

телство насочени 

към родители на 

деца в ранна 

възраст. 

Финанси-

ране от 

УНИЦЕФ, 

други из-

точници 

2017-

2018 г. 

Подобряване 

на знанията и 

уменията на 

родителите за 

позитивно 

родителство в 

ранна детска 

възраст (0-7 

години) 

 

300 – 400 ро-

дители на 

деца в ранна 

възраст го-

дишно 

Най-малко 500 ро-

дители годишно са 

включени в прог-

рами за позитивно 

родителство 

Общи-

ни, Чи-

талища, 

НПО 

МК,  

АСП, ДАЗД, 

НПО, 

УНИЦЕФ,  

МКБППМН 

2.1.2. Развитие 

на програми за 

работа с деца в 

детски градини и 

училища за по-

вишаване на 

знанията им за 

насилието, меха-

низмите за съ-

общаване, права-

та на децата и 

избягване на аг-

ресия. 

Финанси-

ране от 

УНИЦЕФ 

2017-

2018 г. 

Повишено 

ниво на ин-

формираност 

на децата и 

учениците за 

индикаторите 

за различните 

видове наси-

лие, начините 

за сигнализи-

ране и орга-

ните, към ко-

ито да се 

обърнат 

 

0 Разработени и 

внедрени в практи-

ката програми 

 

 

МОН УНИЦЕФ, 

НПО 

2.1.3. Реализира-

не на проекти и 

споделяне на 

постигнатите 

резултати и доб-

ри практики  по 

отношение на  

Проекти и 

програми 

на чужди 

донори; 

проекти по 

оперативни 

програми  

2017 г. Повишено 

ниво на ин-

формираност 

за рискови 

ситуации, в 

които децата 

могат да бъ-

Дейности по 

различни про-

екти на НПО 

Брой обучени учи-

тели 

 

Брой обучени деца  

НПО 

Чуждес-

транни 

органи-

зации 

Общини  

ДАЗД 
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превенция на 

насилието в дет-

ски градини и 

училища с насо-

ченост към деца, 

родители и учи-

тели. 

 

 

 дат въвлечени 

Разпознаване 

на признаци 

на насилие  

2.2. Развитие на 

услуги и на 

програми за 

подкрепа на пос-

традалите лица 

и за поправяне 

на лицата, из-

вършили до-

машно насилие  

 

2.2.1. Обявяване 

на конкурс за 

финансиране на 

проекти за раз-

работване и из-

пълнение на 

програмите и 

обученията по 

чл. 6, ал. 7 от 

Закона за защита 

от домашното 

насилие. 

В рамките 

на одобре-

ните целе-

ви средства 

с бюджета 

на МП за 

съответна-

та година 

 

31 

март 

2017 г. 

Реализиране 

на програми 

за превенция 

и защита от 

домашно на-

силие; прог-

рами за пре-

доставяне на 

помощ на 

лица, постра-

дали от до-

машно наси-

лие; специа-

лизирани 

програми за 

извършители 

на домашно 

насилие и 

обучение на 

лицата, из-

вършващи 

защита по 

ЗЗДН. 

0 Защита правата на 

децата-жертви на 

домашно насилие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Дейността ще бъ-

де отчетена в На-

ционална програма 

за превенция и за-

щита от домашното 

насилие 

МП  НПО 
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2.2.2. Разработ-

ване и въвеждане 

на програма за 

работа с извър-

шителите на на-

силие (пилотно). 

 

Финанси-

ране от 

УНИЦЕФ 

2017 – 

2018 г. 

Гарантиран 

достъп до 

услуги за 

подкрепа за 

извършители-

те на насилие, 

с цел промяна 

на разбирани-

ята и превен-

ция срещу 

вторични 

престъпни 

прояви 

 

0 Въведена програма 

в рамките на 3 Дет-

ски центъра за зас-

тъпничество и под-

крепа 

Общи-

ни,  

НПО 

АСП,  

МВР,  

Съдебна 

власт,  

ВКП,  

ДАЗД,  

УНИЦЕФ 

2.3. Пилотиране 

и прилагане на 

програми за 

промоция на 

психично здраве 

и превенция  

 

2.3.1. Утвържда-

ване на патро-

нажните грижи 

за деца до 3 го-

дини, като ефек-

тивен механизъм 

за промоция на 

психичното 

здраве на бебето 

и малкото дете и 

идентифициране 

на деца в риск от 

насилие и нег-

лижиране. 

Финанси-

ране от  

УНИЦЕФ, 

Финанси-

ране по ОП 

РЧР 

2017-

2018 г. 

Подобряване 

на родителс-

ките грижи с 

цел пълно-

ценно соци-

ално и емоци-

онално разви-

тие на бебета-

та и децата до 

3 години, 

идентифици-

рането и съ-

общаването  

на случаи на 

насилие над 

деца от 0 до 3 

Дял на детс-

кото населе-

ние до 3 го-

дини, обхва-

нато с услуги 

за патронаж-

ни грижи 

Най-малко 40% от 

детското население 

обхванато от услу-

ги за патронажни 

грижи 

МЗ НЦОЗА, 

МТСП, 

ДАЗД 

УНИЦЕФ, 

лечебни  

заведения, 

детски гра-

дини 



16 
 

 

 

ІІІ. ПРЕВЕНЦИЯ НА СЕКСУАЛНОТО НАСИЛИЕ, СЕКСУАЛНАТА ЗЛОУПОТРЕБА И СЕКСУАЛНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 

ДЕЦА  

 

Оперативни  

цели  

Дейности Бюджет  Срок 

за из-

пъл-

нение 

Очаквани 

резултати 

/ефект- каква 

промяна ще 

се постигне 

Индикатори Отговорни  

институции 

Текущи 

стойности 

Целеви стойности  Водеща Партнира-

щи инсти-

туции 

3.1. Национална 

кампания за 

превенция на 

сексуалното на-

силие и злоупот-

ребата над деца 

 

3.1.1. Осъщест-

вяване на Наци-

онална кампания 

за превенция на 

сексуалното на-

силие и злоупот-

ребата над деца. 

В рамките 

на бюдже-

та за съот-

ветната 

година 

2017 г. Повече деца 

са стимули-

рани да опо-

вестяват за 

насилие. 

0 Промяна на общес-

твените нагласи и 

увеличаване на 

броя на сигналите 

за случаи на сексу-

ално насилие и 

злоупотреба, в т.ч. 

за „ранно съжител-

ство”  

ДАЗД 

НКБТХ 

Национални 

и регионал-

ни медии,  

НПО  

3.1.2. Осъщест-

вяване на кампа-

нии на регио-

нално ниво за 

превенция на 

сексуалното на-

силие и злоупот-

ребата над деца.  

 

Проекти и 

програми 

на чужди 

донори; 

проекти по 

оперативни 

програми  

 

2017 г. Повече деца 

са стимули-

рани да опо-

вестяват за 

насилие. 

Брой обажда-

ния на теле-

фонната ли-

ния  

Повишен брой 

обаждания на деца 

на телефонните 

линии 

НПО 

Чуждес-

транни 

органи-

зации 

Общини 

 

ДАЗД 

3.2. Създаване на 

мерки за ефек-

тивна превенция 

3.2.1. Разработ-

ване на система 

за специфична 

Финанси-

ране от 

УНИЦЕФ 

2017 – 

2018 г. 

Идентифици-

ране на слу-

чаи на наси-

0 Тестване в 5  

Семейно-

консултативни 

УНИ-

ЦЕФ 

ДАЗД,  

Общини, 

НССЕИВ, 
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на ранните бра-

кове и ранните 

раждания при 

децата 

 

социална работа 

в рисковите об-

щности, целяща 

активизиране и 

включване на 

самите общности 

в работата по 

превенция. 

 

лие в уязвими 

общности и 

насочване 

към социални 

услуги. Про-

мяна на наг-

ласи в общ-

ностите по 

отношение на 

вредни прак-

тики за отг-

леждане на 

деца 

центъра (област 

Шумен и област 

Монтана) 

НПО 

МТСП,  

АСП 

3.2.2. Разработ-

ване и тестване 

на интегриран 

подход за пре-

венция на ранни-

те бракове и 

ранни раждания 

чрез общностна 

работа и превен-

ция в училище.  

 

Финанси-

ране от 

УНИЦЕФ 

2017 – 

2018 г. 

Намаляване 

на случаите 

на ранни 

(детски) бра-

кове и ранни 

раждания  

0 Тестване в 5 Се-

мейно-

консултативни 

центъра (област 

Шумен и област 

Монтана) 

ДАЗД 

УНИ-

ЦЕФ 

МТСП, 

АСП,  

МОН,  

МВР,  

Общини, 

НПО  

3.3. Намаляване 

на броя на деца-

та жертви на 

трафик с цел 

сексуална експ-

лоатация  

 

3.3.1. Организи-

ране на беседи и 

срещи с деца от 

4 до 8 клас, вкл. 

в региони с мар-

гинализирани 

групи и разра-

ботване на ин-

В рамките 

на бюдже-

та за съот-

ветната 

година 

2017 – 

2018 г.  

Повишаване 

информира-

ността на  

децата в ран-

на възраст  

0 Брой проведени 

срещи 

 

Брой обучени деца 

ДАЗД 

НКБТХ / 

МКБТХ 

МВР,  

МОН,  

АСП, 

ЦКБППМН, 

НПО  
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формационни 

материали по 

темата.  

 

ІV. ПРЕВЕНЦИЯ НА ВСЯКАКВИ ФОРМИ НА НАСИЛИЕ СРЕЩУ ДЕЦА 

 

Оперативни  

цели  

Дейности Бюджет  Срок 

за из-

пъл-

нение 

Очаквани 

резултати 

/ефект- каква 

промяна ще 

се постигне 

Индикатори Отговорни  

институции 

Текущи 

стойности 

Целеви стойности  Водеща Партнира-

щи инсти-

туции 

4.1. Защита на 

децата от наси-

лие в дигитална-

та среда 

 

4.1.1. Получава-

не и обработка 

на сигнали за 

онлайн сексуал-

на експлоатация 

на деца чрез ин-

тернет Гореща 

линия. 

Частично 

финанси-

ране от ЕК 

2017 -

2018 г. 

Затваряне на 

български 

сайтове с дет-

ска порног-

рафия и тър-

сене на нака-

зателна отго-

ворност на 

извършители-

те 

500 получени 

сигнала, 14 

следствия 

Обработване на 

1200 сигнала и 

предаване за разс-

ледване на 20 неза-

конни деяния 

Нацио-

нален 

център 

за безо-

пасен 

интер-

нет 

МВР 

(ГДБОП) 

 

4.1.2. Консулти-

ране на деца и 

възрастни при 

проблеми на не-

пълнолетни в 

интернет. 

Частично 

финанси-

ране от ЕК  

2017 -

2018 г. 

Възпиране на 

развитието на 

рискови ситу-

ации онлайн 

към насилие и 

сексуална 

злоупотреба с 

деца. 

350 проведе-

ни консулта-

ции. 

Проведени 800 

консултации. 

Нацио-

нален 

център 

за безо-

пасен 

интер-

нет 

ДАЗД,  

мобилни 

оператори 

4.1.3. Засилване 

на дейността на 

В рамките 

на бюдже-

2017-

2018 г. 

Локализиране 

и арестуване 

Около 60 слу-

чая годишно 

Завишаване на 

стойността с между 

МВР/ 

ГДБОП 
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ГДБОП по из-

вършване на мо-

ниторинг на P2P 

мрежите и дру-

гите източници 

на файлове с 

детска сексуална 

експлоатация. 

 

та за съот-

ветната 

година 

на повече 

сексуални 

насилници на 

деца  

ГДБОП изра-

ботва по ли-

ния на онлайн 

сексуални 

насилници на 

деца 

10% и 20% 

4.1.4. Осъщест-

вяване на опера-

ция Police2Peer 

(асоциация с P2P 

мрежите), имаща 

за цел генерира-

нето на файлове 

с предупреди-

телни съобще-

ния, вместо дет-

ска сексуална 

експлоатация, 

които да се разп-

ространяват в 

P2P мрежите. 

 

В рамките 

на бюдже-

та за съот-

ветната 

година 

2017 г. Намаляване 

„качеството“ 

на файловете 

в P2P мрежи-

те, както и 

осъществява-

не на превен-

ция спрямо 

извършители-

те на сексуал-

ни престъп-

ления срещу 

деца 

0 Чрез извършената 

превантивна кам-

пания се очаква 

голям брой от сек-

суалните насилни-

ци да бъдат пре-

вантирани и по то-

зи начин повече 

деца да бъдат за-

щитени в дигитал-

ната среда 

МВР/ 

ГДБОП 

 

4.1.5. Обучаване 

на учители и 

други професио-

налисти за рабо-

та с деца за при-

добиване на 

умения за пред-

Частично 

финанси-

ране от ЕК  

2017 -

2018 г. 

Повишаване 

на осведоме-

ността и уве-

личаване на 

броя на учи-

тели и други 

професиона-

Обучени 350 

учители и 

професиона-

листи 

Обучени 500 учи-

тели и професиона-

листи 

Нацио-

нален 

център 

за безо-

пасен 

интер-

нет 

МОН,  

РУО, учи-

лища 
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пазване в интер-

нет. 

листи, рабо-

тещи с деца, 

ползващи 

разработените 

от Национал-

ния център за 

безопасен 

интернет ме-

тодики за 

обучение на 

деца за опас-

ностите в ин-

тернет 

 

4.1.6. Разработ-

ване и разпрост-

раняване на ин-

формационни 

материали за 

безопасност на 

децата в интер-

нет. 

 

Частично 

финанси-

ране от ЕК  

2017 -

2018 г. 

Увеличаване 

на информи-

раността на 

обществото за 

опасностите 

за деца в ин-

тернет 

Разпростра-

нени на 15 

000 материа-

ла. 

Разпространени 20 

000 материала. 

Нацио-

нален 

център 

за безо-

пасен 

интер-

нет 

МОН, РУО, 

училища, 

ДАЗД,  

Общини 

4.2. Гарантиране 

правата на деца-

та правонару-

шители по от-

ношение на 

справедливо и 

законосъобразно 

отношение и за-

читане на тяхно-

4.2.1. Анализ на 

необходимостта 

от допълнителни 

законодателни 

изменения във 

връзка с пълното 

въвеждане в бъл-

гарското законо-

дателство  на 

В рамките 

на бюдже-

та за съот-

ветната 

година 

2017 – 

2018  г. 

Укрепване на 

процесуални-

те гаранции за 

децата с оглед 

на ефективно-

то им участие 

в наказател-

ното произ-

водство и га-

0 Подготвен анализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 МП МВР, съдеб-

на власт 
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то достойнство 

 

изискванията на 

Директива 

2016/800 от 11 

май 2016 година 

относно проце-

суалните гаран-

ции за децата, 

които са запо-

дозрени или об-

виняеми в рам-

ките на наказа-

телното произ-

водство. 

 

рантиране на 

възможността 

да се ползват 

от правото си 

на справедлив 

съдебен про-

цес в същата 

степен, както 

другите запо-

дозрени или 

обвиняеми 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Дейността ще бъ-

де отчетена в НПЗД 

2017 г.  

4.2.2. Пилотно 

създаване на ус-

луги за правно 

консултиране и 

представителст-

во на децата-

правонарушите-

ли 

Финанси-

ране от 

УНИЦЕФ  

2017 г.  Изпълнение 

на процесуал-

ните гаранции 

по отношение 

на децата 

правонаруши-

тели и гаран-

тиране на 

тяхното дос-

тойнство в 

процеса 

 

0 Предоставена 

правна помощ – 

консултиране и 

процесуално пред-

ставителство на 

деца правонаруши-

тели в област Сли-

вен 

УНИ-

ЦЕФ 

Национално 

бюро за 

правна по-

мощ,  

НПО,  

Адвокатска 

колегия 

4.2.3. Укрепване 

на капацитета на 

Прокуратурата 

на РБ за гаран-

тиране на права-

та на децата пра-

Финанси-

ране от 

УНИЦЕФ 

и в рамките 

на бюдже-

та на Про-

2017 -

2018 г.  

Гарантиране 

на правата на 

децата, из-

вършители на 

престъпления 

в рамките на 

Обучени за 

обучители - 

16 прокурора 

Обучени за обучи-

тели - приблизи-

телно 42 прокурора 

Проку-

ратура 

на РБ 

УНИЦЕФ 
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вонарушители, 

обучение на  

обучители. 

   

куратурата 

на РБ 

наказателното 

производство 

4.2.4. Провежда-

не на обучение 

на органите на 

разследването. 

Финанси-

ране от 

УНИЦЕФ 

2017 -

2018 г. 

Гарантиране 

на правата на 

децата, запо-

дозрени и 

разследвани 

за извършване 

на престъпле-

ния в рамките 

на полицейс-

ката проверка 

и досъдебно-

то производс-

тво 

 

0 Проведени обуче-

ния на разследващи 

полицаи 

МВР 

(АМВР) 

УНИЦЕФ, 

НПО 

4.2.5. Популяри-

зиране на услу-

ги, програми и 

проекти за зас-

тъпничество, 

интензивна со-

циално-

възпитателна 

подкрепа към 

децата във висо-

ка степен на 

риск, вкл. и пра-

вонарушители и 

възстановително 

Проекти и 

програми 

на чужди 

донори; 

проекти по 

оперативни 

програми  

 

2017 г. 

 

Предоставяне 

на услуги за 

деца в конф-

ликт със за-

кона и децата 

под минимал-

ната възраст 

за наказател-

на отговор-

ност 

0 Създадени 4 Цен-

търа за права на 

децата в София, 

Враца, Пазарджик 

и Русе  

НПО Органи за 

закрила, 

Общини 
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правосъдие. 

 

 

 

4.3. Гарантиране 

правото на деца-

та на закрила от 

насилие в рам-

ките на адми-

нистративни, 

граждански и 

наказателни 

производства 

 

4.3.1. Въвеждане 

на практика по 

провеждане на 

разпити и изс-

лушвания на не-

пълнолетни лица 

в администра-

тивни, граждан-

ски и наказател-

ни производства 

в специално обо-

рудвани поме-

щения (т.нар. 

сини стаи). 

В рамките 

на проект 

„Укрепва-

не на 

правния и 

институци-

оналния 

капацитет 

на 

съдебната 

система в 

сферата на 

младежко-

то 

правосъ-

дие“ по 

Тематичен 

фонд 

„Сигур-

ност“ на 

Българо- 

швейцарс-

ката  

програма 

за сътруд-

ничество 

 

По други 

2017 г. Създаване на 

условия за 

спазване на 

правата на 

децата в рам-

ките на съ-

дебните про-

изводства 

0 в рамките на 

проекта, 

реализиран от 

МП 

 

 

 

 

 

14 изградени 

специално 

оборудвани 

помещения  

Изградени 6 стаи за 

щадящо изслушва-

не на деца в градо-

вете Козлодуй, 

Враца, Добрич, 

Разград, Смолян и 

Хасково, по проек-

та на МП 

 

 

МП Общини, 

НПО 
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проекти и 

донорски 

програми 

 

4.3.2. Реализира-

не на проекти и 

споделяне на 

постигнатите 

резултати сред 

професионалис-

тите и широката 

общественост 

относно програ-

мите за подкрепа 

на деца в правни 

процедури и 

промяна нагла-

сите на родите-

лите към телес-

ното наказание. 

Проекти и 

програми 

на чужди 

донори; 

проекти по 

оперативни 

програми  

2017 г. Гарантирани 

права на де-

цата при 

участието им 

в правни про-

цедури. 

 

Промяна на 

обществените 

нагласи спря-

мо телесното 

наказание. 

 

Овластяване 

на деца, учи-

тели и роди-

тели за защи-

та срещу те-

лесно наказа-

ние 

 

0 

 

Разработена и пи-

лотирана програма 

за обучение на обу-

чители. 

 

Повишен брой деца 

в контакт със зако-

на, изслушвани по 

щадящ начин. 

 

Проведена кампа-

ния за промяна на 

обществените наг-

ласи. 

 

Провеждане на 

обучителни семи-

нари с деца и про-

фесионалисти. 

 

Прилагане на мул-

тидисциплинарен 

подход за подкрепа 

на деца, пострадали 

от телесно наказа-

ние. 

 

 

НПО 

Общини 

ДАЗД,  

АСП, 

УНИЦЕФ 
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4.3.3. Обучение 

на адвокати за 

гарантиране на 

правата на деца-

та в рамките на 

административ-

ни, граждански и 

наказателни 

производства. 

Финанси-

ране от 

УНИЦЕФ 

2017 г. Гарантиране 

на достъп до 

качествена 

правна помощ 

на деца, учас-

тващи в ад-

министратив-

ни, гражданс-

ки и наказа-

телни произ-

водства в об-

ласт Сливен 

 

0 Обучени 20 адвока-

ти от Адвокатска 

колегия - Сливен и 

Адвокатска колегия 

– Нова Загора 

Адво-

катска 

колегия 

Сливен 

УНИЦЕФ, 

Национално 

бюро за 

правна по-

мощ,  

НПО 

4.3.4. Провежда-

не на обучение 

на органите на 

разследването.  

Финанси-

ране от 

УНИЦЕФ 

2017 – 

2018 г. 

Гарантиране 

на правата на 

децата пост-

радали от и 

свидетели на 

престъплени-

яв рамките на 

полицейската 

проверка и 

досъдебното 

производство 

 

0 Брой проведени 

обучения на разс-

ледващи полицаи 

 

Брой обучени разс-

ледващи полицаи 

МВР 

(АМВР) 

УНИЦЕФ 

4.4. Оказване на 

ефективна зак-

рила от насилие 

на непридруже-

ните деца чуж-

денци, включи-

телно търсещи 

4.4.1. Разработ-

ване, въвеждане, 

прилагане и мо-

ниторинг на 

прилагането на 

Координационен 

механизъм за 

В рамките 

на бюдже-

та за съот-

ветната 

година 

 

2017 г. Подобрено 

сътрудничес-

тво между 

отговорните 

институции в 

работата по 

случаи на де-

0 Разработен и въве-

ден в работата на 

професионалистите 

координационен 

механизъм 

ДАЗД ДАБ 

МВР, 

МТСП, 

МОН,  

МЗ,  

АСП, 

НСОРБ, 
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или получили 

международна 

закрила 

 

рефериране и 

обгрижване на 

деца, търсещи 

или получили 

международна 

закрила, вклю-

чително неприд-

ружени и разде-

лени деца.  

ца чужденци, 

вкл. търсещи 

или получили 

международ-

на закрила, 

чрез създава-

не на подхо-

дяща рамка, 

осигуряваща 

ефективна 

координация 

и подкрепа за 

децата 

 

Общини, 

НПО 

УНИЦЕФ, 

ВКБООН 

 

4.4.2. Създаване 

и въвеждане на 

обучителни мо-

дули по права на 

децата, бежанци 

и мигранти 

включително 

случаи на неп-

ридружени деца 

за полицейски 

служители. 

  

Финанси-

ране от 

УНИЦЕФ 

2017-

2018 г. 

Гарантиране 

на правата  

на децата  

бежанци и 

мигранти 

0 Изработени обучи-

телни модули, 

включени в обучи-

телната програма 

на АМВР 

МВР 

(АМВР) 

УНИЦЕФ, 

НПО, 

ВКБООН 

  

4.4.3. Предоста-

вяне на правно 

консултиране и 

представителст-

во на деца, тър-

сещи междуна-

Финанси-

ране от 

УНИЦЕФ 

2017 г. Спазване на 

международ-

ните стандар-

ти за третира-

не на неприд-

ружените де-

 Всички непридру-

жени деца чужден-

ци, включително 

търсещи междуна-

родна закрила на 

територията на Р. 

ДАБ, 

Общини 

АСП,  

УНИЦЕФ, 

ВКБООН, 

Национално 

бюро за 

правна по-
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родна закрила, 

включително 

непридружени 

деца.   

ца чужденци, 

включително 

търсещи меж-

дународна 

закрила, га-

рантиране на 

живота и 

здравето им 

 

България имат дос-

тъп до правна по-

мощ и представи-

телство 

 

мощ,  

МВР,  

НПО 

4.4.4. Въвеждане 

на система за 

събиране, обра-

ботка и анализ 

на информация 

за непридруже-

ните деца чуж-

денци,  на тери-

торията на Р 

България. 

В рамките 

на бюдже-

та за съот-

ветната 

година 

2017 г. Налична база 

данни за неп-

ридружените 

деца чужден-

ци, служеща 

като основа за 

проследяване 

на тенденции 

и за планира-

не на мерки и 

последващи 

действия 

 

Информаци-

онни системи 

Въведена система 

за събиране и обра-

ботване на данни 

ДАБ, 

ДАЗД,  

МВР,  

АСП,  

УНИЦЕФ, 

ВКБООН, 

НПО 

4.4.5. Преглед на 

законодателст-

вото по отноше-

ние на разработ-

ване на цялостен 

режим на зако-

ново представи-

телство на неп-

ридружени или 

разделени деца 

В рамките 

на бюдже-

та за съот-

ветната 

година 

2017 г. Определяне 

на особен 

представител 

на непридру-

жените деца, 

който да за-

щитава по 

най-добрия 

начин правата 

и интересите 

Особено 

представител-

ство, регла-

ментирано в 

Закона за 

убежището и 

бежанците 

Изготвени предло-

жения за актуали-

зиране на действа-

щата нормативна 

уредба  

ДАБ,  

ДАЗД, 

Общини  

МВР,  

Народно 

събрание,  

МТСП, 

АСП,  

УНИЦЕФ, 

НПО, 

ВКБООН 
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чужденци, тър-

сещи и/ или по-

лучили между-

народна закрила. 

Предвиждане на 

подходящи 

програми и мер-

ки за рехабили-

тация и успешна 

социална интег-

рация. 

на децата, за 

които отгова-

ря като цяло, 

не само в 

рамките на 

производства-

та по ЗУБ. 

Въведена сис-

тема за пси-

хологическа 

подкрепа и 

помощ на 

непридруже-

ните деца с 

цел тяхната 

успешна ре-

хабилитация 

и възстановя-

ване 

 

4.4.6. Създаване 

на специализи-

рани услуги за 

настаняване на 

непридружени 

деца-чужденци, с 

оглед предоста-

вяне на качест-

вени грижи за 

тази група деца 

БШПС,  

Норвежки 

финансов 

механизъм  

2017 – 

2018 г. 

Гарантиране 

на непридру-

жените деца 

на жизнен 

стандарт, 

подходящ за 

тяхното фи-

зическо, умс-

твено, духов-

но и морално 

развитие, от-

читайки и 

0 Специализирана 

услуга за настаня-

ване на непридру-

жени деца-

чужденци 

Общи-

ни,  

МОМ,  

БЧК 

ДАЗД, 

МТСП, 

МВР,  

МОН,  

МЗ,  

ДАБ, 

АСП,  

НПО,  

УНИЦЕФ, 

ВКБООН 
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конкретните 

препоръки на 

Комитета по 

правата на 

детето към 

България, в 

съответствие 

с признатите 

международ-

ни стандарти. 

  

4.4.7. Провежда-

не на обучения 

на директори на 

детски градини и 

училища за 

ефективна зак-

рила от насилие 

на непридруже-

ните деца чуж-

денци, включи-

телно търсещи 

или получили 

международна 

закрила. 

 

В рамките 

на бюдже-

та за съот-

ветната 

година 

2017 – 

2018 г. 

Повишена 

компетент-

ността на ра-

ботещите в 

системата на 

предучилищ-

ното и учи-

лищното об-

разование 

0 Брой участници в 

обученията 

МОН ДАБ 

ДАЗД 

4.5. Гарантиране 

правото на зак-

рила от насилие 

на децата с  

увреждания  

 

4.5.1. Провежда-

не на обучения 

за работа с деца 

с увреждания с 

предизвикателно 

поведение. 

Финанси-

ране от 

Фондация 

„Лумос“  

2017 г. Повишена 

компетент-

ност на рабо-

тещите с тази 

рискова гру-

па, най-често 

0 Брой участници в 

обученията 

НПО АСП,  

Общини, 

ДАЗД 



30 
 

жертви на 

насилие 

 

4.5.2. Изготвяне 

на електронен 

наръчник за раз-

познаване на 

маркери за наси-

лие над деца с 

увреждания. 

Финанси-

ране със 

средства на 

организа-

цията  

2017 г. Превенция на 

случаи на на-

силие над 

деца с увреж-

дания.  

Повишаване 

на чувстви-

телността на 

педагогичес-

ките специа-

листи относно 

разпознаване 

на случаи на 

насилие  

 

0 Брой посещения на 

наръчника  

НАРУ  

4.5.3.  

Повишаване на 

уменията за пре-

венция на наси-

лието и за работа 

с деца с увреж-

дания в социал-

ните услуги. 

По проект 

в рамките 

на ОП РЧР 

2017 - 

2018 г. 

Гарантиране 

предоставяне-

то на съпътс-

тващи соци-

ални услуги 

за деца с ув-

реждания, с 

цел превен-

ция насилието 

  

0 Брой обучени 

представители на 

социални услуги 

АСП НПО и  

Общини -

доставчици 

на социални 

услуги за 

деца  

4.6. Закрила от 

насилие на деца-

та във формална 

грижа 

4.6.1. Провежда-

не на обучения 

по закрила на 

детето от наси-

Финанси-

ране от 

Фондация 

„Лумос“ 

2017 - 

2018 г. 

Повишена 

компетент-

ност на рабо-

тещите в 

0 Брой участници в 

обученията 

 

 

НПО 

Общини 

АСП, 

ДАЗД, 

Фондация 

„Лумос” 
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 лие на персонала 

в Центрове за 

настаняване от 

семеен тип. 

 

ЦНСТ 

 

 

 

 

 

 

4.6.2. Актуали-

зиране на Наред-

бата за критери-

ите и стандарти-

те за социални 

услуги за деца, в 

т.ч. в частта пра-

вила и процеду-

ри за закрила на 

детето от наси-

лие. 

В рамките 

на бюдже-

та за съот-

ветната 

година 

2017 - 

2018 г. 

Гарантиране 

на правата и 

интересите на 

децата, по-

добряване на 

ефективност-

та на прила-

гането на вът-

решни прави-

ла и процеду-

ри, осигуря-

ване на необ-

ходимите ус-

ловия за сиг-

нализиране за 

насилие,  

упражнявано 

над и от деца 

 

Наличие на 

работещи 

процедури за 

превенция на 

насилието 

Актуализирана На-

редба за критерии-

те и стандартите за 

социални услуги за 

деца 

ДАЗД МВР,  

МОН, 

МЗ,  

МТСП, 

АСП, 

Общини, 

НПО 

  

4.6.3. 

Осъществяване 

на наблюдения и 

провеждане на 

беседи с деца, 

отглеждани във 

формална грижа 

по отношение на 

В рамките 

на бюдже-

та за съот-

ветната 

година 

2017 - 

2018 г. 

Гарантиране 

правото на 

закрила на 

детето срещу 

насилие във 

формална 

грижа от на-

силие  

В рамките на 

всички про-

верки и наб-

людения в 

образовател-

ни институ-

ции, социални 

услуги са съ-

Намален брой слу-

чаи на насилие над 

деца във формална 

грижа  

ДАЗД АСП 
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различните ви-

дове насилие и 

органите за зак-

рила, към които 

могат да се 

обърнат за по-

мощ.  

 

ществявани 

беседи с деца 

4.7. Гарантиране 

правата на деца-

та, въвлечени в 

родителски кон-

фликти  

 

4.7.1. Популяри-

зиране на резул-

татите и добрите 

практики от про-

екти за работа с 

деца, въвлечени 

в родителски 

конфликти. 

 

Проекти и 

програми 

на чужди 

донори; 

проекти по 

оперативни 

програми  

2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подобряване 

на ефектив-

ността в рабо-

тата на про-

фесионалис-

тите с децата 

и техните се-

мейства, във-

лечени в ро-

дителски 

конфликти  

0 Брой 

разпространени 

добри практики  

НПО 

Общини 

ДАЗД 

4.7.2. Провежда-

не на обучения 

на педагогически 

съветници и 

психолози за 

работа с деца и 

ученици, въвле-

чени в родителс-

ки конфликт. 

 

В рамките 

на бюдже-

та за съот-

ветната 

година 

2018 г. Повишена 

компетент-

ност на рабо-

тещите в сис-

темата на 

предучилищ-

ното и учи-

лищно обра-

зование 

0 Брой участници в 

обученията 

 

 

МОН ДАЗД 

НПО 

АСП 

Дружество 

на  

психолозите 

в България 

4.7.3. Разработ- Финанси- 2017 – Повишаване 0 Брой разработени ДАЗД Фондация 
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ването на мате-

риали за деца с 

увреждания, с 

оглед предпазва-

нето им от раз-

лични форми на 

насилие. 

ране от 

Фондация 

„Лумос“  

2018 г.  на информи-

раността на 

децата с ув-

реждания за 

опасностите, 

които крият 

различните 

видове наси-

лие 

 

материали.  

 

Брой институции, 

чиито ползватели 

са деца с уврежда-

ния, в които са раз-

пространени мате-

риалите. 

„Лумос”  

4.8. Превенция 

на експлоатаци-

ята на деца за 

просия, джеб-

чийство и скит-

ничество 

 

4.8.1. Ранно сиг-

нализиране при 

случаи на уста-

новени скитащи 

деца и деца, из-

ползвани за про-

сия и джебчийс-

ки кражби, вкл. 

чрез използване 

на възможността 

за сигнализиране 

чрез НТЛД 

116 111. 

 

В рамките 

на бюдже-

та за съот-

ветната 

година 

2018 г. Намаляване 

броя на деца-

та на улицата, 

въвлечени в 

трудова експ-

лоатация и 

престъпна 

дейност  

0 Брой проведени 

акции от органите 

на МВР. 

 

Брой случаи на 

скитащи деца и 

деца, използвани за 

просия и джеб-

чийски кражби, за 

които е сигнализи-

рано. 

МВР ДАЗД 

АСП 

 4.8.2. Осъщест-

вяването на лек-

ции за безопасен 

интернет с деца 

от различни въз-

растви групи и 

училища в рам-

ките на различни 

В рамките 

на бюдже-

та за съот-

ветната 

година 

2017 -

2018 г. 

Намаляване 

броя на деца-

та, станали 

жертва на 

онлайн сексу-

ална експлоа-

тация 

Около 13-14 

срещи го-

дишно. 

(Има такава 

инициатива 

на Студентска 

община в гр. 

София, много 

Завишаване на 

бройката осъщест-

вени лекции с 20% 

МВР/ 

ГДБОП 

Национален 

център за 

безопасен 

интернет 
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действащи ини-

циативи. 

често самите 

училища са 

инициатори и 

т.н.) 

 

 4.8.3. Разработ-

ване и разпрост-

ранение на ин-

формационни 

материали за 

безопасност на 

децата в интер-

нет на страници-

те на специали-

зираната плат-

форма 

www.cybercrime.

bg. 

 

В рамките 

на бюдже-

та за съот-

ветната 

година 

2017 -

2018 г. 

Онлайн обра-

зование на 

децата за рис-

ковете, които 

се крият в 

интернет; 

разпознаване 

на опасности-

те и как да ги 

избегнат, за 

да не се пре-

върнат в жер-

тва 

7 статии има 

публикувани 

по тази тема-

тика 

Очаква се нови 10 

материала да бъдат 

разработени и раз-

пространени 

МВР/ 

ГДБОП 

 

 

V. ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО СРЕЩУ ДЕЦА В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА 

Оперативни  

цели  

Дейности Бюджет  Срок 

за из-

пъл-

нение 

Очаквани 

резултати 

/ефект- каква 

промяна ще 

се постигне 

Индикатори Отговорни  

институции 

Текущи 

стойности 

Целеви стойности  Водеща 

 

Партнира-

щи инсти-

туции 

5.1. Защита от 

насилие на деца-

та в различните 

видове образова-

5.1.1. Синхрони-

зиране на меха-

низма за проти-

водействие  на 

В рамките 

на бюдже-

та за съот-

ветната 

2018 г. Подобрено 

сигнализира-

не в случаи на 

насилие над 

Съществуват 

два механиз-

ма за вза-

имдействние: 

Двата механизма са 

синхронизирани 

ДАЗД 

МОН  

АСП,  

РУО,  

УНИЦЕФ 

 

http://www.cybercrime.bg/
http://www.cybercrime.bg/
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телни институ-

ции  

 

 

училищния тор-

моз и координа-

ционен механи-

зъм за взаимо-

действие при 

работа в случаи 

на насилие или в 

риск от насилие 

и за взаимодейс-

твие при кризис-

на интервенция и 

свързаните с тях 

документи. 

година 

и финанси-

ране от 

УНИЦЕФ  

деца и подоб-

рена коорди-

нация между 

образовател-

ните институ-

ции и остана-

лите органи за 

закрила на 

детето 

Координаци-

онен механи-

зъм за взаи-

модействие 

при работа в 

случаи на на-

силие или в 

риск от наси-

лие и за взаи-

модействие 

при кризисна 

интервенция  

и Механизъм 

за противо-

действие  на 

училищния 

тормоз между 

децата и уче-

ниците в учи-

лище 

 

5.1.2. Обучение 

на специалисти 

от Регионалните 

центрове за под-

крепа на процеса 

на приобщава-

щото образова-

ние (РЦПППО) 

по места за раз-

познаване на 

белези на наси-

В рамките 

на бюдже-

та на орга-

низацията 

2017 г. Намаляване 

на броя на 

случаите на 

тормоз и на-

силие над 

деца с увреж-

дания 

0 Брой обучени спе-

циалисти  

НАРУ  МОН 
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лие при деца с 

увреждания и 

превенция на 

насилието над 

тази група деца.  

 

 

5.2. Превенция 

на насилието в 

образователна 

среда чрез раз-

работване и 

прилагане на 

политики за 

предотвратяване 

на насилието  

5.2.1. Актуали-

зиране и прила-

гане на цялостен 

училищен под-

ход за превенция 

на тормоза и на-

силието в учи-

лище. 

В рамките 

на бюдже-

та за съот-

ветната 

година и 

финанси-

ране от 

УНИЦЕФ  

2018 г. Изграждане 

на актуализи-

ран  учили-

щен подход за 

превенция на 

тормоза и 

насилието в 

училище 

Механизъм за 

противодейс-

твие на учи-

лищния тор-

моз между 

децата и уче-

ниците в учи-

лище и Алго-

ритъм за не-

говото прила-

гане 

 

1 бр. актуализиран 

Механизъм за про-

тиводействие на 

училищния тормоз 

между децата и 

учениците в учи-

лище и 1 бр. актуа-

лизиран Алгоритъм 

за неговото прила-

гане 

МОН Общини, 

училища, 

УНИЦЕФ,  

НПО  

5.3. Мониторинг 

на прилагането 

на Механизма за 

противодействие 

на училищния 

тормоз между 

децата и учени-

ците в училище  

5.3.1. 

Обучение на ек-

сперти от МОН 

за осъществява-

не на Монито-

ринг на прилага-

нето на Меха-

низма за проти-

водействие на 

училищния тор-

моз между деца-

та и учениците в 

училище. 

В рамките 

на бюдже-

та за съот-

ветната 

година 

2018 г. Повишена 

компетент-

ност на екс-

пертите в 

МОН, и 28-те 

РУО в  стра-

ната, извърш-

ващи провер-

ки в система-

та на преду-

чилищното и 

училищно 

образование 

0 Брой обучени екс-

перти 

МОН 

 

УНИЦЕФ, 

ДАЗД, 

ЦКБППМН,  

МКБППМН 
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5.4. Организация 

на свободното 

време на децата 

и развитие на 

спортната и фи-

зическа актив-

ност, културни 

дейности сред 

подрастващите, 

с цел намалява-

не на насилието 

между тях 

 

5.4.1. Изпълне-

ние на дейности 

в рамките на На-

ционална прог-

рама за младежта 

(2016-2020), 

Подпрограма 1: 

Развитие на 

мрежата от  

младежки  

информационно-

консултантски 

центрове. 

 

В рамките 

на бюдже-

та на НПМ 

(2016-2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставени 

дейности за 

свободното 

време на мла-

дежи (15-18 

г.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360 младежи (15-18 

г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Дейността ще бъ-

де отчетена по На-

ционалната прог-

рама за младежта  

ММС НПО,  

бенефици-

енти по 

НПМ (2016-

2020), 

Общини 

 

5.4.2. Изпълне-

ние на програма 

„Спорт за децата 

в свободното 

време“. 

В рамките 

на бюдже-

та на НПМ 

(2016-2020) 

м. март 

- м. 

декем-

ври 

2017 г. 

Осигурени 

възможности 

на деца за 

включване в 

спортни за-

нимания през 

свободното 

им време. 

Спортът - 

превенция 

срещу нето-

лерантността 

и насилието 

сред децата. 

0 8 000 деца 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Дейността ще бъ-

де отчетена по На-

ционалната прог-

рама за младежта 

ММС Спортни 

клубове, 

бенефици-

енти по 

програмата. 
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VI. СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РАЗЛИЧНИ УСЛУГИ, МОДЕЛИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И 

РАБОТА С ДЕЦА, ЖЕРТВИ И ИЗВЪРШИТЕЛИ НА НАСИЛИЕ 

Оперативни  

цели  

Дейности Бюджет  Срок 

за из-

пъл-

нение 

Очаквани 

резултати 

/ефект- каква 

промяна ще 

се постигне/ 

Индикатори Отговорни  

институции 

Текущи 

стойности 

Целеви стойности  Водеща Партнира-

щи инсти-

туции 

6.1. Преглед на 

практиките в 

услугите за деца, 

преживели на-

силие 

 

6.1.1. Развитие 

на специализи-

рани интегрира-

ни услуги за де-

ца, жертви на 

насилие. 

 

Финанси-

ране от 

УНИЦЕФ 

2017 – 

2018 г. 

Осигуряване 

на достъпни и 

качествени 

услуги за 

консултиране, 

застъпничест-

во и подкрепа 

за деца, пре-

живели наси-

лие 

 

Пилотно  

прилагане на 

методика 

Пилотно развитие 

на 3 Детски центъ-

ра за застъпничест-

во и подкрепа (в гр. 

София, Шумен и 

Монтана) 

НПО, 

Общи-

ни, 

УНИ-

ЦЕФ 

МВР, 

МТСП, 

ДАЗД,  

ВКП,  

АСП,  

МЗ,  

МОН,  

НПО 

6.2. Повишаване 

капацитета на 

услугата прием-

на грижа за при-

ем на деца, пре-

живели насилие 

 

6.2.1. Професио-

нализация на 

приемната гри-

жа, актуализира-

не на начина на 

подбор, обуче-

ние и подкрепа 

на приемните 

семейства. 

В рамките 

на проект 

„Приеми 

ме 2015“ 

2018 г. Осигуряване 

на възмож-

ност за наста-

няване в при-

емни семейс-

тва на деца, 

преживели 

насилие. 

Деца, прежи-

вели насилие, 

настанени в 

приемна гри-

жа. 

 

Приемни се-

мейства, оси-

гуряващи 

специализи-

рана приемна 

грижа за деца, 

Деца, преживели 

насилие настанени 

в приемна грижа. 

 

 

 

Приемни семейст-

ва, осигуряващи 

специализирана 

приемна грижа за 

деца преживели 

насилие. 

АСП Общини, 

НПО, 

МТСП, 

ДАЗД, 

УНИЦЕФ 
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преживели 

насилие. 

 

 

Стойностите ще се 

наблюдават в срока 

на изпълнение на 

проекта. 

 

6.3. Мониторинг 

и контрол на 

дейността на 

услугите, които 

работят с деца, 

жертви на наси-

лие 

 

6.3.1. Монито-

ринг на дейност-

та на социалните 

услуги, работе-

щи с деца, жерт-

ви на насилие. 

В рамките 

на бюдже-

та за съот-

ветната 

година 

2017 -  

2018 г.  

Повишаване 

качеството на 

предоставя-

ните социал-

ни услуги  

Брой извър-

шени провер-

ки в социал-

ните услуги, 

работещи с 

деца, жертви 

на насилие 

през 2017 

 

Брой извършени 

проверки в социал-

ните услуги, рабо-

тещи с деца, жерт-

ви на насилие през 

2018 

 

 

ДАЗД АСП 

6.3.2.  

„Провеждане на 

Академия за 

доброволци, като 

деца на възраст 

между 15-17 г. 

да бъдат обуча-

вани по метода 

„връстници обу-

чават връстни-

ци“ на тема: 

„Противодейст-

вие на трафика 

на хора“. 

 

 

В рамките 

на бюдже-

та за съот-

ветната 

година  на 

НКБТХ, 

МКБТХ и 

на общи-

ните,  

Фондация 

„Ханс  

Зайдел” 

2017 г. Обучение на 

деца в гимна-

зиална въз-

раст за риско-

вете от във-

личане в тра-

фик на хора 

Брой деца, 

участвали в 

Академията 

през 2017 г.  

Брой деца; 

Брой реализирани 

инициативи 
 

 

 

 

 

 

*Дейността ще бъ-

де отчетена по На-

ционалната прог-

рама за противо-

действие на трафи-

ка на хора и закри-

ла на жертвите 

НКБТХ, 

МКБТХ 

Общини и 

заинтересо-

вани страни 
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VII. ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ, РАБОТЕЩИ С ДЕЦА И  ПОДОБРЯВАНЕ НА МЕЖДУ-

ИНСТИТУЦИОНАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО И КООРДИНАЦИЯ 

Оперативни  

цели  

Дейности Бюджет  Срок 

за из-

пъл-

нение 

Очаквани 

резултати 

/ефект- каква 

промяна ще 

се постигне 

Индикатори Отговорни  

институции 

Текущи 

стойности 

Целеви стойности  Водеща Партнира-

щи инсти-

туции 

7.1. Повишаване 

на професионал-

ната компетент-

ност на специа-

листите, рабо-

тещи с деца, за 

ранно иденти-

фициране и ре-

акция на наси-

лието 

/образователна, 

социална, здрав-

на, съдебна сис-

тема и други/ 

 

7.1.1. Въвеждане 

на изискване за 

актуализиране на 

длъжностни ха-

рактеристики на 

професионалис-

тите, работещи с 

деца и въвежда-

не на изискване 

за познаване и 

спазване на за-

дължението за 

съдействие по 

чл. 7, ал. 1 и 2 от 

Закона за закри-

ла на детето  

В рамките 

на бюдже-

та за съот-

ветната 

година 

2018 г. Повишена 

информира-

ност на про-

фесионалис-

тите, работе-

щи с деца за 

институциите, 

към които 

могат да се 

обърнат в 

случай на на-

силие на дете.  

Своевременно 

сигнализира-

не за деца, 

нуждаещи се 

от закрила 

Въведени са 

като изисква-

ния в длъж-

ностните ха-

рактеристики 

на част от 

персонала на 

социалните 

услуги, обра-

зователните 

услуги, ле-

чебните заве-

дения, в из-

пълнение на 

дадени пред-

писания от 

страна на 

ДАЗД  

 

Брой институции, 

въвели актуализи-

рането на длъжнос-

тните характерис-

тики 

Всички 

органи 

за зак-

рила на 

детето 

НПО,  

УНИЦЕФ  

7.1.2. Повиша-

ване капацитета 

на специалисти-

те, работещи по 

В рамките 

на проект 

„Заедно 

срещу на-

Втора-

та по-

ловина 

на 2017 

Повишаване 

капацитета на 

специалисти-

те, работещи 

0 330 специалисти в 

социалната сфера, 

представители в 

сферата на социал-

МТСП АСП 
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случаи на наси-

лие чрез надг-

раждащи обуче-

ния, кръгли ма-

си, конференции 

и обмен  на 

практики между 

специалистите – 

в социалната 

сфера, предста-

вители в сферата 

на социалното 

включване, 

здравеопазване-

то, равните въз-

можности и не-

дискриминация-

та и условията 

на труд. 

 

силието“ 

ОП РЧР 

2014-2020 г 

г. - до 

м. де-

кември 

2019 г. 

по случаи на 

насилие чрез 

обмяна на 

опит и прак-

тики, кръгли 

маси, конфе-

ренции, надг-

раждащи обу-

чения. Създа-

ване на мрежа 

от специалис-

ти. 

Разпростра-

няване и въ-

веждане на 

добри прак-

тики по слу-

чаи на наси-

лие. 

Повишаване 

информира-

ността на об-

ществото от-

носно наси-

лието. 

 

ното включване, 

здравеопазването, 

равните възмож-

ности и недискри-

минацията и усло-

вията на труд са 

повишили квали-

фикацията си след 

приключване на 

надграждащите 

обучения, кръглите 

маси, конференции 

и други. 

 

7.1.3. Обучение 

на специалисти, 

провеждащи из-

слушванията на 

деца. 

 

В рамките 

на проект 

„Укрепва-

не на 

правния и 

институци-

2017 г. Обучени про-

фесионалисти 

за  провежда-

не на изслуш-

вания на деца 

0 20 обучени специа-

листи 

 

 

 

 

МП 

 

НИП 
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 оналния 

капацитет 

на 

съдебната 

система в 

сферата на 

младежко-

то 

правосъ-

дие“ по  

Тематичен 

фонд 

„Сигур-

ност“ на 

Българо- 

швейцарс-

ката  

програма 

за сътруд-

ничество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Дейността ще бъ-

де отчетена в НПЗД 

2017 г.  

7.1.4. Създаване 

и въвеждане на 

обучителни мо-

дули по права на 

детето, деца, 

участващи в 

правни процеду-

ри с фокус деца-

та, пострадали от 

и свидетели на 

престъпления и 

Финанси-

ране от 

УНИЦЕФ  

2018 г. Подобряване 

на обучител-

ните програ-

ми и повиша-

ване на зна-

нията на про-

фесионалис-

тите за работа 

с деца, жерт-

ви или из-

вършители на 

0 Разработени и въ-

ведени обучителни 

модули 

НИП, 

МВР 

(АМВР) 

ДАЗД,  

УНИЦЕФ, 

НПО 
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насилие в прог-

рамата на Наци-

оналния инсти-

тут на правосъ-

дието и Акаде-

мията на МВР. 

 

насилие, раз-

познаване на 

индикаторите 

на различните 

видове наси-

лие 

7.1.5.  

Реализиране на 

проекти за про-

веждане на обу-

чения и суперви-

зии в работата по 

случаи на деца, 

жертви или из-

вършители на 

насилие. 

Проекти и 

програми 

на чужди 

донори; 

проекти по 

оперативни 

програми  

2017 г. Повишена 

чувствител-

ност към на-

силието над 

деца и позна-

ния за иден-

тифициране, 

сигнализира-

не и действия 

при случаи на 

насилие над 

деца 

 

0 Брой случаи, които 

са преминали през 

супервизия; 

 

Брой професиона-

листи, участвали в 

супервизията 

НПО 

Общини 

ДАЗД, 

АСП, 

МВР, 

МЗ 

 

7.1.6.  

Разработване на 

алгоритъм за 

действие от 

страна на меди-

цинските специ-

алисти при слу-

чаи на деца жер-

тва на насилие. 

Финанси-

ране от 

УНИЦЕФ 

2017 г. Незабавно 

сигнализира-

не за нуждата 

от закрила на 

дете от страна 

на медицинс-

ките специа-

листи. Оказ-

ване на адек-

ватна и нав-

ременна под-

крепа и по-

0 Разработен и въве-

ден в практиката 

алгоритъм за дейс-

твие 

ДАЗД, 

МЗ, 

МОН 

АСП,  

НПО,  

УНИЦЕФ, 

Национално 

сдружение 

на ОПЛ 
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мощ на пост-

радалото дете. 

 

 7.1.7. Актуали-

зиране на подза-

коновата норма-

тивна уредба с 

оглед осигурява-

не на ясна рамка 

за работа на ме-

дицинските спе-

циалисти в учеб-

ни и детски за-

ведения. 

В рамките 

на бюдже-

та за съот-

ветната 

година 

2017 г. Осъществява-

не на ефекти-

вен контрол 

върху работа-

та на меди-

цинските спе-

циалисти, 

обезпечаване 

на необходи-

мото и навре-

менно меди-

цинско обс-

лужване на 

децата и уче-

ниците 

 

Наредба № 3 

за здравните 

кабинети в 

училищата 

Актуализирана 

подзаконова нор-

мативна уредба 

МЗ 

НСОРБ  

МОН,  

Общини 

7.2. Подобряване 

на механизма за 

взаимодействие 

и координация 

между институ-

циите 

 

7.2.1. Съвместни 

специализирани 

обучения по 

прилагането на 

Координацион-

ния механизъм 

за взаимодейст-

вие при работа в 

случаи на наси-

лие или в риск от 

насилие и за вза-

имодействие при 

кризисна интер-

Финанси-

ране от 

УНИЦЕФ 

за 3 общи-

ни: София, 

Шумен, 

Монтана 

и от опера-

тивни 

програми 

за обуче-

ния в цяла-

та страна 

2017 – 

2018 г. 

Подобряване 

на междуинс-

титуционал-

ното сътруд-

ничество в 

работата по 

случаи на на-

силие, плани-

ране на адек-

ватни и нав-

ременни мер-

ки и дейности 

за работа с 

0 Брой проведени 

обучения 

 

Брой обучени спе-

циалисти 

ДАЗД МТСП, 

МВР,  

ВКП,  

АСП,  

Общини, 

НПО,  

УНИЦЕФ 
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венция, на орга-

ните, включени в 

механизма.  

 

децата 

VIII. ПОВИШАВАНЕ НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА И ИНФОРМИРАНОСТТА НА ОБЩЕСТВОТО ПО ВЪПРОСИТЕ НА НАСИЛИ-

ЕТО НАД ДЕЦА 

Оперативни  

цели  

Дейности Бюджет  Срок 

за из-

пъл-

нение 

Очаквани 

резултати 

/ефект- каква 

промяна ще 

се постигне 

Индикатори Отговорни  

институции 

Текущи 

стойности 

Целеви стойности   

Водеща 

Партнира-

щи инсти-

туции 

8.1. Подобряване 

на информира-

ността на общес-

твото по въпро-

сите за насилие-

то над деца. 

 

8.1.1. Провежда-

не на кампании 

за увеличаване 

на информира-

ността и промяна 

на обществените 

нагласи към на-

силието над де-

ца. 

Финанси-

ране от 

УНИЦЕФ 

2017 – 

2018 г. 

Повишаване 

на чувстви-

телността на 

обществото и 

развиване на 

култура на 

нетолерант-

ност към на-

силието над 

деца и увели-

чаване на 

сигналите за 

насилие 

 

Проведени 

редица  

национални 

кампании 

Брой проведени 

кампании на мест-

но и национално 

ниво 

ДАЗД УНИЦЕФ,  

ЦКБППМН, 

МКБППМН,  

Медии,  

НПО 

8.1.2. Реализира-

не на проекти от 

неправителстве-

ния сектор и об-

щините, и спо-

Проекти и 

програми 

на чужди 

донори; 

проекти по 

2017 г. Повишаване 

броя на ин-

формираните 

граждани от 

широката об-

0 Брой публикации 

 

Информационен 

сайт с материали 

НПО 

Общини 

МВР 

АСП 

ДАЗД 
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деляне на пос-

тигнатите резул-

тати и добри 

практики, чрез 

публикации в 

медиите и ин-

формационен 

сайт с материа-

ли. 

 

оперативни 

програми   

щественост и 

от профе-

сионалната 

общност 

8.1.3. Изготвяне 

на информаци-

онни материали 

за подобряване 

информираност-

та на родители и 

деца по отноше-

ние безопасност-

та на децата. 

 

Българо-

швейцарс-

ка програ-

ма за сът-

рудничест-

во 

2017 г. Предпазване 

на децата от 

опасностите 

на улицата и 

когато са  

сами в къщи.  

0 Брой разработени 

информационни 

материали 

МВР ЦКБППМН,  

МКБППМН  

8.2. Повишаване 

на информира-

ността на роди-

телите по отно-

шение на опас-

ностите за деца-

та в интернет 

 

8.2.1. Организи-

ране на кампа-

нии и публични 

събития за по-

вишаване на ин-

формираността 

на обществото за 

опасностите за 

деца в интернет. 

 

Частично 

финанси-

ране от ЕК  

2017 -

2018 г. 

Увеличаване 

на информи-

раността на 

обществото за 

опасностите 

за деца в  

интернет 

Организирани 

3 национални 

кампании, 2 

конференции 

и кръгли маси 

и 6 събития за 

семейства 

Организирани 6 

национални кампа-

нии, 5 конферен-

ции и кръгли маси 

и 8 събития за се-

мейства 

Нацио-

нален 

център 

за безо-

пасен 

интер-

нет 

ДАЗД, 

МОН,  

МВР, 

МТИТС, 

БАИТ, 

мобилни 

оператори 

8.3. Работа с ме-

диите с цел за-

8.3.1. Работа с 

медиите с цел 

Финанси-

ране от 

2017 – 

2018 г. 

Запазване на 

неприкосно-

1 проведен 

семинар и 

Брой проведени 

семинари и обуче-

ДАЗД,  

СЕМ 

Доставчици 

на медийни 
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щита на децата 

от вредно ме-

дийно влияние и 

неразгласяване 

на данни и све-

дения за  

личността на 

дете, жертва или 

извършител на 

насилие 

 

етично отразява-

не на теми свър-

зани с деца жер-

тви и свидетели 

на насилие (пре-

венция на пов-

торна виктими-

зация и стигма-

тизация в общес-

твото).  

УНИЦЕФ веността на 

личния живот 

и достойнст-

вото на деца-

та, жертви и 

свидетели на 

насилие 

обучение на 

национално 

ниво 

ния  услуги,  

УНИЦЕФ  

 

 

Използвани съкращения: 

 

ВКП – Върховна касационна прокуратура 

МТСП – Министерство на труда и социалната политика  

МП – Министерство на правосъдието 

МВР – Министерство на вътрешните работи 

ММС – Министерство на младежта и спорта 

МОН – Министерство на образованието и науката 

МЗ – Министерство на здравеопазването 

МК – Министерство на културата 

МЗХГ – Министерство на земеделието, храните и горите 

МТИТС – Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 

ДАЗД – Държавна агенция за закрила на детето  

СЕМ – Съвет за електронни медии 

АСП – Агенция за социално подпомагане 

ОПЛ – Общопрактикуващ лекар 
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НИП – Национален институт на правосъдието 

АМВР – Академията на Министерство на вътрешните работи 

КЗД – Комисия за защита от дискриминация 

ДАБ – Държавна агенция на бежанците 

НПО – Неправителствена организация 

НЦОЗА – Национален център по обществено здраве и анализи 

НКБТХ – Национална комисия за борба с трафика на хора 

МКБТХ – Местна комисия за борба с трафика на хора 

ЦКБППМН – Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните 

РЗИ – Регионална здравна инспекция 

НЦН – Национален център по наркомании 

НАРУ – Национална асоциация на ресурсните учители 

БШПС - Българо-швейцарска програма за сътрудничество 

НПЗД – Национална програма за закрила на детето 

НТЛД – Национална телефонна линия за деца 

НССЕИВ – Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси 

МОМ – Международна организация по миграция 

РУО – Регионално управление на образованието 

РЦПППО – Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование 

EК – Европейска комисия 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ към Плана за действие: 

 

Информация за неправителствени организации в страната, развиващи дейности по различните стратегически и оперативни 

цели, финансирани по проекти, от международни донорски организации, от собствено финансиране. 



ПРИЛОЖЕНИЕ към Плана за действие: 

 

Информация за неправителствени организации в страната, развиващи дейности по различните стратегически и оперативни 

цели, финансирани по проекти, от международни донорски организации, от собствено финансиране 

 

 

 

НПО Тематична област на 

дейност по темата 

насилие над и от деца  

Проект / програма, по 

която се реализира 

дейността 

Линк с информация за проекта 

Институт по социални 

дейности и практики  

 

- въвеждане на 

изискванията на 

Директива 2012/29/ЕС;  

- по отношение на 

мониторинг и оценка на 

данни по случаи; 

- Разработване и 

въвеждане на програма за 

работа с извършителите 

на насилие; 

- Реализиране на проекти 

и споделяне на 

постигнатите резултати 

сред професионалистите и 

широката общественост 

относно програмите за 

подкрепа на деца в правни 

процедури и промяна 

нагласите на родителите 

към телесното наказание 

 

„Зона закрила“, 

финансиран от УНИЦЕФ 

– България  

http://www.sapibg.org/bg/project/detski-centr-za-

zastpnichestvo-i-podkrepa-zona-zakrila  

http://www.sapibg.org/bg/project/detski-centr-za-zastpnichestvo-i-podkrepa-zona-zakrila
http://www.sapibg.org/bg/project/detski-centr-za-zastpnichestvo-i-podkrepa-zona-zakrila


2 
 

Институт по социални 

дейности и практики  

 

- въвеждане на 

изискванията на 

Директива 2012/29/ЕС;  

- по отношение на 

мониторинг и оценка на 

данни по случаи; 

- популяризиране на 

проекти за развитие на 

модела застъпничество и 

подкрепа на деца, жертви 

и свидетели на насилие.  

Реализиране на проекти и 

споделяне на 

постигнатите резултати 

сред професионалистите и 

широката общественост 

относно програмите за 

подкрепа на деца в правни 

процедури и промяна 

нагласите на родителите 

към телесното наказание.  

EU Promise  

EU Promise 2  

 

 

Институт по социални 

дейности и практики  

Популяризиране на 

изследвания, анализи, 

публикации за правата на 

децата, жертви на насилие 

„Правосъдие-приятел на 

детето“, финансиран от 

Програма "Права, 

равенство и гражданство" 

на Европейския съюз 

 

http://www.sapibg.org/bg/project/pravosdie-

priyatel-na-deteto-obuchenie-na-profesionalisti-za-

po-dobro-vzaimodeistvie  

http://www.sapibg.org/bg/project/pravosdie-priyatel-na-deteto-obuchenie-na-profesionalisti-za-po-dobro-vzaimodeistvie
http://www.sapibg.org/bg/project/pravosdie-priyatel-na-deteto-obuchenie-na-profesionalisti-za-po-dobro-vzaimodeistvie
http://www.sapibg.org/bg/project/pravosdie-priyatel-na-deteto-obuchenie-na-profesionalisti-za-po-dobro-vzaimodeistvie
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Институт по социални 

дейности и практики 

Превенция на насилието в  

детски градини и училища 

с насоченост към деца, 

родители и учители 

Укрепване на силните 

страни на децата за 

превенция на насилие, 

финансиран от Фондация 

„ОУК“  

http://www.sapibg.org/bg/project/ukrepvane-na-

silnite-strani-na-deteto-za-prevenciya-na-nasilieto  

Българска асоциация по 

семейно планиране  

Осъществяване на 

кампании на регионално 

ниво за превенция на 

сексуалното насилие и 

злоупотребата над деца 

Работна група от 

професионалисти 

„Партньорство за учене и 

действие” (ПУД), 

финансиран от Фондация 

„ОУК“  

http://www.safesex.bg/2010-03-25-11-43-31/2014-

01-24-18-20-26/265  

Институт по социални 

дейности и 

практики/Партньорство за 

учене и действие/ Българска 

асоциация по семейно 

планиране 

Осъществяване на 

кампании на регионално 

ниво за превенция на 

сексуалното насилие и 

злоупотребата над деца 

Кампания  

„Помисли преди“ 

Частично за няколко 

града за повишаване на 

информираността 

финансиран от Фондация 

„ОУК“  

http://www.sapibg.org/bg/campaign/pomislipredi  

Партньорство за учене и 

действие/ Българска 

асоциация по семейно 

планиране 

Осъществяване на 

кампании на регионално 

ниво за превенция на 

сексуалното насилие и 

злоупотребата над деца 

Международна 

конференция по случай 

Европейския ден за 

защита на децата от  

сексуално насилие и 

сексуална експлоатация 

 

 

http://www.sapibg.org/bg/project/ukrepvane-na-silnite-strani-na-deteto-za-prevenciya-na-nasilieto
http://www.sapibg.org/bg/project/ukrepvane-na-silnite-strani-na-deteto-za-prevenciya-na-nasilieto
http://www.safesex.bg/2010-03-25-11-43-31/2014-01-24-18-20-26/265
http://www.safesex.bg/2010-03-25-11-43-31/2014-01-24-18-20-26/265
http://www.sapibg.org/bg/campaign/pomislipredi
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Българска асоциация по 

семейно планиране 

Партньорство за учене и 

действие - членове 

 

Намаляване на броя на 

децата жертви на трафик с 

цел сексуална 

експлоатация  

Проект  „Изкуството да 

информираш”, 

финансиран от Фондация 

„ОУК“ 

http://www.safesex.bg/2010-03-25-11-43-31/2014-

01-24-18-20-26  

Фондация „П.У.Л.С.“ 

 

Партньори: Сдружение 

„Знание Успех Промяна” 

;Фондация The Lucy 

Faithfull; Сдружение 

„Знание Успех Промяна- 

клон Благоевград 

 

 

Намаляване на броя на 

децата жертви на трафик с 

цел сексуална 

експлоатация  

 

 

Програма за превенция на 

сексуално насилие над 

деца за Югозападна 

България:  

-Работа в детски градини 

и училища 

-Обучения на 

специалисти 

- Кризисна интервенция, 

психологически 

консултации и 

овластяване на  деца и 

техните семейства, 

засегнати от сексуална 

злоупотреба 

-разработване на 

информационни 

материали по темата и 

т.н. 

Финансирана от 

фондация „ОУК“  

 

Национална мрежа за 

децата 

Институт по социални 

Популяризиране на 

услуги, програми и 

проекти за 

застъпничество, 

“Развиване на Центрове 

за права на децата в 

конфликт и в контакт със 

закона“, финансиран от 

www.nmd.bg/стартира-проект-за-изграждане-

на-чети/   

http://www.safesex.bg/2010-03-25-11-43-31/2014-01-24-18-20-26
http://www.safesex.bg/2010-03-25-11-43-31/2014-01-24-18-20-26
http://www.nmd.bg/стартира-проект-за-изграждане-на-чети/
http://www.nmd.bg/стартира-проект-за-изграждане-на-чети/
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дейности и практики 

Фонд за превенция на 

престъпността – ИГА  

СНЦ „Еквилибриум“  

СПСПД ФИЦЕ – България  

интензивна социално-

възпитателна подкрепа 

към децата във висока 

степен на риск, 

включително и 

правонарушители и 

възстановително 

правосъдие 

 

Фондация „Велукс“  

Институт по социални 

дейности и практики 

Популяризиране на 

услуги, програми и 

проекти за 

застъпничество, 

интензивна социално-

възпитателна подкрепа 

към децата във висока 

степен на риск, 

включително и 

правонарушители и 

възстановително 

правосъдие 

 

Проект „Възстановително 

правосъдие“ 

 

Институт по социални 

дейности и практики 

Реализиране на проекти и 

споделяне на 

постигнатите резултати 

сред професионалистите и 

широката общественост 

относно програмите за 

подкрепа на деца в правни 

Проект „Ръцете горе“, 

финансиран от 

Европейската комисия в 

партньорство с водещи 

организации от 

Португалия, Испания, 

Германия и Гърция  

http://www.sapibg.org/bg/project/rcete-gore-za-

premahvane-na-telesnoto-nakazanie  

http://www.sapibg.org/bg/project/rcete-gore-za-premahvane-na-telesnoto-nakazanie
http://www.sapibg.org/bg/project/rcete-gore-za-premahvane-na-telesnoto-nakazanie


6 
 

процедури и промяна 

нагласите на родителите 

към телесното наказание 

 

Фондация „П.У.Л.С.“ 

Партньори за България: 

ДАЗД; Национална мрежа 

за децата  

 

Прилагане на мерки за 

намаляване на телесното 

наказание над деца: 

 

 

Проект CHAPTER за 

намаляване на телесното 

наказание над деца 

финансиран от 

Европейската комисия с 

партньори от Исландия, 

Португалия и Кипър 

 

  

www.nmd.bg/фондация-п-у-л-с-стартира-

проект-за-нам/  

Институт по социални 

дейности и практики 

Защита от насилие на 

децата в различните 

видове образователни 

институции 

Проект „Превенция на 

сексуалното насилие и 

експлоатация  на деца в 

Централна и Източна 

Европа – цялостен 

подход” 

http://www.sapibg.org/bg/project/prevencia-

seksualno-nasilie-eksploatacia  

Институт по социални 

дейности и практики 

Повишаване на 

професионалната 

компетентност на 

специалистите, работещи 

с деца, за ранно 

идентифициране и 

реакция на насилието 

/образователна, социална, 

здравна, съдебна система 

и други/ 

Проект „Чуй детето – 

обучение на 

професионалисти за по-

добро взаимодействие” на 

програма „Криминално 

правосъдие” 

http://www.sapibg.org/bg/project/listen-to-the-

child  

http://www.nmd.bg/фондация-п-у-л-с-стартира-проект-за-нам/
http://www.nmd.bg/фондация-п-у-л-с-стартира-проект-за-нам/
http://www.sapibg.org/bg/project/prevencia-seksualno-nasilie-eksploatacia
http://www.sapibg.org/bg/project/prevencia-seksualno-nasilie-eksploatacia
http://www.sapibg.org/bg/project/listen-to-the-child
http://www.sapibg.org/bg/project/listen-to-the-child
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Българска асоциация по 

семейно планиране 

Повишаване на 

професионалната 

компетентност на 

специалистите, работещи 

с деца, за ранно 

идентифициране и 

реакция на насилието 

/образователна, социална, 

здравна, съдебна система 

и други/ 

Проект „Изкуството да 

информираш” - издаден 

наръчник с интерактивни 

упражнения за работа за 

превенция на сексуалното 

насилие и  сексуалната 

експлоатация на деца в 

институциите, 

финансиран от Фондация 

„ОУК“  

http://www.safesex.bg/2010-03-25-11-43-31/2014-

01-24-18-20-26  

Асоциация „Родители“  

 

Подобряване на 

информираността на 

обществото по въпросите 

за насилието над деца 

 

„Да бъдеш Баща“ е 

национална кампания, 

целяща да фокусира 

вниманието на 

обществото върху 

значимостта на бащината 

роля за пълноценното 

развитие на детето.  

 

www.roditeli.org/index.php?option=com_content& 

view=article&id=242:-q-q&catid=22:-q-

q&Itemid=8   

http://www.safesex.bg/2010-03-25-11-43-31/2014-01-24-18-20-26
http://www.safesex.bg/2010-03-25-11-43-31/2014-01-24-18-20-26

