
ПУБЛИЧЕН ФОРУМ
„ С грижа от 0 до 3“

14 юли 2022 г., 10.30 часа



Фокус на дискусията
Пет проблемни теми

 Достъпът на здравно неосигурените бременни жени до
редовен медицински преглед

 Насърчаване грижата на родителя към кърменето
(храненето) на детето

 Услугите за изграждане на родителски умения за подпомагане
ранното учене на детето

 Осигуряването на лекарствата за навременно лечение на 
деца до 3-годишна възраст

 Липсата на лични документи за близо 150 000 души и
предложение на неправителствените организации за
облекчаване на процедурата по издаването им



Какви са предизвикателствата?

 В България не съществува комплексна рамка за ранно
детско развитие, която да осигури цялостен подход към
потребностите на всички деца в различните области

 Няма достатъчно данни, включително и дезагрегирани
по етническа принадлежност - сериозно препятствие пред
измерването на въздействието и резултатите от политиките
за ранна детска грижа



Дейности на омбудсмана

 За неосигурените бременни жени

 Препоръки до няколко министри на здравеопазването, в
различни кабинети за гарантиран равен достъп на всички
бременни жени, независимо от техния осигурителен статус до
профилактични прегледи и изследвания по време на бременността

От миналата седмица има проект за                       
изменение, с който се 

гарантират правата на 

неосигурените бременни жени



 По отношение на качеството на грижа в детските 
ясли препоръка през 2021 г. до министъра                                  
на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров 

 Чрез нормативна промяна (Наредба 26) да се осигури 

възможност на всяка детска ясла да назначава педагози, 

както и други специалисти като психолози и логопеди

 Да се въведат конкретни изисквания за квалификация и 
надграждащи обучения за персонала

 Да се осигури супервизия за персонала

 Да се извърши национално представително изследване на 
кадровия потенциал на детските ясли, което ще даде основа за 
планиране на адекватни мерки



 През 2019 г. омбудсманът изпрати становище до 44-ото
Народно събрание с искане за законодателни промени в Закона
за гражданската регистрация

 Да се осигури възможност за адресна регистрация на всички
български граждани, която в същото време да отразява
обективно ситуацията

 Да се премахнат наложените ограничения за адресна
регистрация на основание начина на обозначаване на адресите

 Да се разширят възможностите 
за адресна регистрация 

(например в ателиета, които отговарят на 
определени изисквания)



Как да се свържа с националния омбудсман?

Адрес: гр. София 1202, ул. Георг Вашингтон №22  

Тел.: 02/81-06-955;  

02/980-95-10;  

факс: 02/81-06-963 
ел. поща: priemna@ombudsman.bg 

www.ombudsman.bg  

 


