
 ПРОЕКТ “СЕМЕЙНО ПЛАНИРАНЕ” НА ПРОГРАМА “PHARE” И БЪЛГАРСКАТА 
АСОЦИАЦИЯ ПО СЕМЕЙНО ПЛАНИРАНЕ И СЕКСУАЛНО ЗДРАВЕ

 Въпреки, че в последните десетилетия в България се вземаха мерки 
за стимулиране на раждаемостта (те бяха най-вече административни и 
социално-икономически), всъщност у нас системна политика по семейно 
планиране и опазване на репродуктивното здраве на населението не е водена. 
Профилактиката на нежеланата бременност беше незадоволителна както 
поради недостатъчната информация така и поради недостатъчното количество 
на качествени съвременни контрацептиви. Така постепенно аборта по желание 
се превърна в основен метод за регулиране на раждаемостта. Сексуалното и 
здравно възпитание на подрастващите беше в ръцете на ентусиасти, които, 
без да се ръководят от обща програма, полагаха усилия да предадат на децата 
необходимия минимум знания в една такава важна област каквато е семейното 
планиране.
 Сериозен напредък беше отбелязан  след създаването на Българската 
Асоциация по Семейно Планиране (БАСП, 1992) и с влизане в действие на 
проекта “Семейно планиране”към програмата “PHARE” на Европейския съюз 
(1996).

 Стратегическа цел на проекта бе да се положат основите на 
национална политика за опазване на репродуктивното и сексуално здраве, за 
предотвратяване на нежеланите бременности и полово-предаваните болести. 
Проектът беше осъществен от Министерството на здравеопазването, БАСП, 
женски организации, СЗО - Европейско бюро и Международната федерация за 
планиране на семейството (IPPF) Реализацията на проекта се извърши за две 
години (1996 - 1998).
 В рамките на проекта беше създаден модел на сътрудничество между 
правителствените и неправителствени институции на всички нива, както 
и със средствата на масовата информация. Разработиха се Национални 
стандарти за обучение и квалификация на здравните кадри, краткосрочно 
семинарно обучение на над 500 здравни и други специалисти. Създадоха се 30 
информационни центъра по семейно планиране към клиниките на БАСП и на 
женските неправителствени организации. Двукратно (преди и след приключване 
на проекта) беше проведено проучване “Репродуктивно поведение, семейно 
планиране и употреба на контрацептиви”. Създаде се информационна система по 
семейно планиране и репродуктивно здраве, която се въвежда в националната 
здравно-информационна система.

 Основен партньор на проекта и основно действащо лице в областта на 
семейното планиране преди и след него е БАСП.
 БАСП има в Устава си следните водещи цели и дейности:
 - Да съдейства за създаване на условия за реализация на правото на 
семейно планиране и сексуално здраве на гражданите в Република България.
 - Да пропагандира и популяризира идеите на семейното планиране.
 - Да съдейства за опазване и подобряване на сексуалното и репродуктивно 
здраве.
 - Да популяризира и прилага антиконцептивните методи.
 - Да подготвя младите хора за сексуален и семеен живот.
 - Да популяризира идеи за промяна в начина на живот, чрез която се цели 
да се укрепи здравето на жената, да се насърчават мъжете да поемат еднакви 



с жените отговорности за предпазване от нежелана бременност, създаване на 
семейство и отглеждане на деца, развиване на хармонично партньорство.
 Освен това БАСП:
 - Работи в сътрудничество със сродни съюзи и организации по въпроси от 
общ интерес.
 - Търси международни контакти, членува или поддържа делови отношения 
с международни организации, съюзи и асоциации, които приемат и подкрепят 
целите и задачите на Асоциацията.
 - Предоставя услуги за посрещане потребността на населението от грижи в 
сферата на семейното планиране и сексуалното здраве.
 - Подготвя кадри в областта на семейното планиране.
 - Извършва или възлага проучвателна, изследователска и внедрителска 
дейност по проблемите на семейното планиране и сексуалното здраве.

 БАСП е член на Международната федерация по семейно планиране (IPPF), 
както и на Съюза на българските фондации и сдружения. От създаването си 
през 1992 г. Асоциацията реализира проекти в две основни направления - 
здравеопазване и образование. В този смисъл водещите проекти, в рамките на 
които се съсредоточават в момента дейностите са:
 “Пилотна клиника по семейно планиране в София”
 Начало на проекта - 1993 г. По проекта ежедневно в кабинета на БАСП 
в София се осъществяват безплатни АГ, кожно-венерологични, психиатрични, 
сексологични и семейни консултации и прегледи за социално слаби, ученици 
и студенти. Раздават се и различни контрацептивни средства - бариерни 
(кондоми, спермицидни пяни), хормонални таблетки, спирали. Правят се тестове 
за установяване на бременност. Консултантите в кабинета са доброволци - 
специалисти по проблемите на сексуалното и репродуктивно здраве в национален 
мащаб. Ежедневно през кабинета на БАСП преминават над 30 жени, повечето от 
които на възраст до 35 години.
 “Кабинети по семейно планиране в страната”
 Начало на проекта - 1994 г. В страната са създадени и функционират 
филиали на БАСП с кабинети, структурирани по аналогичен на пилотната 
клиника начин и с аналогична дейност.
 “Сексуално образование и култура в средните училища”
 Начало на проекта - 1994 г. Както центърът в София, така и всички 
филиали в страната провеждат активно срещи и беседи в средните училища 
с основни теми - проблеми на половото съзряване, начало на сексуалния 
живот, полова хигиена, начини за предпазване от нежелано забременяване, 
полово-предавани болести и СПИН. Лекциите са безплатни и се провеждат 
след предварителна заявка на училищното ръководство и установяване на 
специфичните нужди в разговор с училищния психолог или класния ръководител 
на съответната паралелка. Лекциите се изнасят пред ученици в горния 
гимназиален курс. Интересът към тези срещи е много голям - за 1997 г. например 
аудиторията им надвиши 8 300 души.
 Гореспоменатите проекти са субсидирани от Международната федерация по 
семейно планиране.
 В последните години са приключени успешно няколко макропроекта:
 “Утвърждаване на репродуктивното здраве в България”
 Продължителност на проекта - 1995 - 1997 г. Източник на финансиране - 
Ноу Хау Фонд на Британското правителство
 Основна цел на проекта беше трасирането на пътища са промяна на 
сексуалните и репродуктивни нагласи на българското население по посока на 
утвърждаване на безопасни и безрискови сексуални практики.  Тази цел се 



реализира чрез няколко основни инструмента:
 - разгръщане на серия от обучителни модули за различни професионални 
групи, които са целеви за Асоциацията: лекари, среден медицински персонал, 
фармацевти, учители и училищни психолози, журналисти, младежки активисти.
 - разработване, публикуване и разпространение на информационно-
образователни материали с цел повишаване на нивото на информираност 
на широката аудитория и най-вече младежите по проблемите на семейното 
планиране.
 - реализиране на медийна кампания /в националните и регионалните 
медии/ с цел популяризиране на послания за безопасното сексуално общуване.
 Национална програма “ФАР - Семейно планиране”
 Продължителност - 1996 - 1998
 Източник на финансиране - ФАР
 БАСП беше основен неправителствен партньор на Министерство на 
здравеопазването в реализацията на този проект. В неговите рамки БАСП разкри 
три нови центъра по семейно планиране - в Русе, Хасково и Варна. Проведени 
бяха обучителни модули за консултанти по семейно планиране, както и за 
младежи. Издадени бяха редица образователни материали.
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