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Въведение 

 
Целева група  
Този семинар е предназначен предимно за Управляващите органи на програми, фиансирани от 
Европейския социален фонд (ЕСФ) на национално и регионално ниво.  
 
Описание и цели 
През февруари 2013 г. Европейската комисия прие Препоръката "Инвестициите в децата - изход от 
порочния кръг на неравностойното положение", като част от Пакета за социалните инвестиции. 
Препоръката припомня, че инвестирането в децата е не само добър, но и ефикасен подход, допринасящ за 
дългосрочен растеж. Тя приканва държавите-членки да засилят своите усилия и да използват 
възможностите, осигурени от инструментите на ЕС.  

Въпросът е от най-съществено значение за България: децата и семействата са особено засегнати от 
кризата, с около 28,2% от децата в риск от бедност и 46.6% изложени на материални лишения. В контекста 
на стратегията за растеж Европа 2020, Европейската комисия и Европейския съвет наскоро призоваха 
България за "по-нататъшното подобряване на достъпността и ефективността на социалните услуги и 
трансфери за деца... да засили усилията за подобряване на достъпа до качествено приобщаващо 
предучилищно и училищно образование на деца в неравностойно положение и да прилага стриктно 
правилата на изплащането на детски надбавки за участие в образованието".  

На семинара ще се обсъдят текущото развитие на политиките, като Националната стратегия за детето 
2008-2018 и Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 
2020 г. Ще бъде обсъдено наученото от предишни периоди и как да продължим напред през новия 
програмен период 2014-2020 г.  

Препоръката на Комисията през 2014 г. към 14 държави-членки, сред които България включва: 

• Да намали бедността като подобри достъпността и ефективността на социалните услуги и трансфери за 
деца и възрастни хора.  

• Да активизира усилията за подобряване на достъпа до качествено приобщаващо предучилищното и 
училищно образование на деца в неравностойно положение, в частност ромите и да прилага стриктно 
правилата за изплащането на детски надбавки за участие в образованието.  

„Образование и грижи в ранна детска възраст” е сравнително нова тема в обществения дебат в България и 
целта на семинара е да подчертае ползите от него за хората в неравностойно положение. Този център и 
приобщаващото образование за ромските деца, както и евентуално, мерки за подкрепа на доходите като 
цяло, биха могли да бъдат други теми. Деинституционализация е вече широко обсъждан проблем и не 
може да донесе полза към темата на семинара . 

Работен език  
Семинарът ще се проведе на български език с превод на английски език 
 
Дата  
31 октомври 2014 
 
Планирано време 
9.30 - 17.30 (9.30 – регистрация на участниците) 
 
Място  
„Дом на Европа”, Представителство на ЕК в София  
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Програма  
 
10.00-10.30 Откриване на семинара и приветствие  

Модератор: Весела Банова 
  
 Представител на Министерство на труда и социалната политика 

Петя Евтимова, заместник-министър на труда и социалната политика  
 
Представител на ЕК 
Ръководител на ПП на ЕК в България 
 

10.30-11.15 Ключовите предизвикателства и политическите реформи 
 Препоръки на ЕС за България  

Кирил Киряков, ръководител на екипа за България, ГД Заетост, социални въпроси и 
приобщаване, ЕК 
 
Инвестиране в децата: изход от порочния кръг на неравностойното положение. 
Подходът на ЕС и инструменти 
Юлиус оп де Беке, представител на ГД Заетост, социални въпроси и приобщаване, ЕК  
 

11.15-11.45 Кафе пауза 

11.45-13.00 Социална политика и скорошни реформи в България 
Спаска Петрова, заместник-министър на труда и социалната политика 
Янита Манолова, замeстник изпълнителен директор на АСП 
 
Образователни мерки и политики за подобряване на достъпа до образование и за 
подкрепа на развитието на деца в неравностойно положение 
Грета Ганчева, директор на дирекция „Достъп до образование и подкрепа на 
развитието“, МОН 
 

 Оценка на ключовите предизвикателства 
Георги Богданов, ГОРЕЩА ЛИНИЯ ООД, член от страна на България на Европейската 
мрежа от независими експерти в областта на социалното включване  

 
 

 
Дискусия  

13.00-14.00 Обяд 

14.00-15.30 Новости и възможности за инвестиране в децата чрез инструментите на ЕС за 
финансиране  

 Преглед на наличните финансови инструменти 
Кирил Киряков, ръководител на екипа за България, ГД Заетост, социални въпроси и 
приобщаване, ЕК 
 
Структурни и Инвестиционни фондове 2014-2020 в България 
Възможности за инвестиране в бъдещето на децата чрез мерките на ОП РЧР и ОП НОИР 
Гергана Колешанска-Дамянова, за главен директор на ГД „Европейски фондове, 
международни програми и проекти” и Ръководител на УО на ОПРЧР 2007-2013 
Иван Модев, главен директор на ГД „Структурни фондове и международни 
образователни програми“, МОН 
 
Прилагане на структурните инвестиционни фондове в партньорство 
Милена Харизанова, директор „Закрила на детето“, УНИЦЕФ 
 
Дискусия: Предвижда се обсъждане между участниците за това как ЕСФ би могъл да 
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отговори на предизвикателствата в области като ранното детско образование и грижа, 
качествена алтернативна грижа и приобщаващо образование  

  
15.30-16.00 
 

Кафе пауза 
 

16.00-17.00 Презентация на добри практики 
Опитът и добрите практики на Европейската платформа за инвестиране в деца (EPIC): 
Тройна програма за родителска подкрепа (Tripple Parental Support Programme) 
Мат Батъри, консултант 
 
SOS Детски селища  
Доника Колева, ръководител на отдел „Развитие на програми“ 
 
Добри практики и модели по проект Включващо бучение 
Венка Вучкова, координатор по проект „Включващо обучение“, МОН 
 
Нови социални услуги за деца с увреждания в Община Бургас 
Мая Казанджиева, директор на дирекция “Социални дейности, здравеопазване и 
спорт”, Община Бургас 
 

17.00-17.30  Закриване и заключения 
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