
Системно здравно и 
сексуално образование  
в българското училище

ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА И МЛАДИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ
През последните 10 години в редица представителни за страната изследвания и статистически данни бяха 
констатирани изключително тревожни тенденции по отношение на здравето на децата и младите хора, 
свързани с тяхното поведение1, като:
	рисково сексуално поведение, включително; 

•	 начало на полов живот  на 16-годишна възраст;
•	 широко разпространение на необезопасени сексуални контакти (30% от младите хора не са използва-

ли презерватив при първия си полов акт);
•	 употреба на наркотици и алкохол преди и по време на полов акт;
•	 кратка продължителност на сексуалните партньорства;
•	 поддържане на паралелни сексуални отношения;
•	 сексуални контакти срещу пари и подаръци;
•	 10 и повече години по-големи сексуални партньори.

	въпреки тенденциите за намаляване, честота на ранните бременности (до 19 г.) и броят на абортите във 
възрастта 15-19 години остават високи (данни на НЦОЗА);

	броят на младите хора, инфектирани с ХИВ, също е сравнително висок – 34% от новорегистрираните 
ХИВ-серопозитивни лица са на възраст от 20 до 29 години (данни на МЗ);

	широко разпространение на употребата на цигари (независимо че се наблюдава трайна тенденция към 
намаляване на тютюнопушенето сред младите хора и у нас, България е първо място сред европейските 
страни с най-високо разпространение на тютюнопушене в юношеска възраст, ESPAD 2015);

	запазване на тенденцията на висока употреба на алкохол (86% от учениците на 16-годишна възраст са упо-
требявали алкохол някога през живота си; близо 60% са пили през последния месец, като 46% са се напили 
поне веднъж в този период, ESPAD 2015);

	нарастване на злоупотребата с психо-активни вещества (30% от учениците на 16-годишна възраст са опит-
вали поне веднъж някакъв наркотик, ESPAD 2015); 

	значителен брой деца, жертви на пътнотранспортни произшествия;
	нарастване на броя на сърдечно-съдовите заболявания сред децата и смъртността от тях;
	широко разпространение на агресията и насилието в училище.

Системното здравно и сексуално образование (СЗСО) в рамките на учебната програма е препода-
ване и усвояване на знания и умения за когнитивните, емоционалните, физическите и социалните 
аспекти на здравето и сексуалния живот. Целта му е да развие у децата и младежите знания, умения, 
нагласи и ценности, които ще им помогнат да следят здравното си състояние и да се грижат за него, 
както и благополучието и достойнството си, да развиват пълноценни социални и сексуални взаимо-
отношения, основани на уважение, да се замислят как техният избор влияе върху благополучието 
им и върху това на другите и да научат и защитават правата си през целия си живот.
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1 Национално представително изследване „Знания, нагласи и поведения на хората на възраст 15-49 години по отношение на сексуалното и репродуктивно здраве и ХИВ“,  
2016 г., Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

СЗСО насърчава уважението и отговорността във взаимоотношенията, като подкрепя обуча-
емите в проучването, разбирането и осмислянето на начините, по които структурите, норми-
те и поведението в дадена култура влияят върху избора на хората и върху взаимоотношения-
та в конкретна обстановка.
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ЗАЩО ЗДРАВНО И СЕКСУАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
Според Световната здравна организация за адекватен преход от юношеството към зрелостта младите хора 
трябва да имат достъп до:

•	 адекватно поднесена, съвременна и научна информация, 
•	 системно здравно и сексуално образование, основаващо се на жизненоважни умения, 
•	 здравни услуги, подходящи за младите хора, и
•	 надеждни предпазни средства, достъпни в търговската мрежа (контрацептиви, презервативи и др.).

Има много научни доказателства за ефективността на системното здравно и сексуално образование. Анализи-
те на училищни здравно образователни програми показват, че най-ефективни са програмите, насочени към 
изграждане на системни жизненоважни умения и базирани на интерактивни методи на обучение.
Системното сексуално образование, съчетано с облекчен достъп до средства за предпазване от забременява-
не, може да доведе до намаляване броя на нежеланите бременности в пубертета.
Сексуалното образование не води до увеличаване на сексуалната активност или експериментиране от страна 
на младите хора. Има доказателства, че адекватното системно сексуалното здравно образование води до: 

•	 отлагане началото на половия живот;
•	 увеличаване употребата на контрацептиви;
•	 намаляване на честотата на сексуалната активност.

Не на последно място, училищното образование относно сексуалното здраве има широка обществена под-
крепа сред всички възрастови и етнически групи1. Близо 78% от хората на възраст 15-49 години са категорич-
ни, че учениците трябва да се обучават в училище в сферата на сексуалното здраве. 

НАПРАВЕНОТО ДО МОМЕНТА
През годините, с подкрепата на редица международни организации, Националният център по обществено 
здраве, МЗ, МОН и различни НПО създават условия за въвеждане на системно здравно и сексуално обра-
зование в българското училище – разработен е национален образователен пакет, преведени са помагала, 
обучени са учители и педагогически съветници, подготвени са обучители на връстници, споделени са добри 
практики.

КАКВО ОЩЕ Е НЕОБХОДИМО
Здравето на човек е резултат не само от неговите физически дадености, семейна среда, норми и традиции, но 
и от конкретното му поведение, което се изгражда под въздействие на натрупаните знания, умения и нагласи и 
позициите на значимите хора. Здравето, разбирано като пълно физическо, психическо и социално благо-
получие на човека, а не само отсъствие на болест или увреждане (съгласно определението на Световната 
здравна организация) е задача както на семейството, така и на училището и обществото. 
Целта на системата на училищното образование е да осигури равен достъп до качествено образование 
с оглед развитие в максимална степен на потенциала на всяко дете и ученик и постигане на ключовите ком-
петентности за пълноценна личностна и социална реализация. Заедно с това е необходимо училището да си 
постави за цел цялостното физическо, психическо и социално благополучие на всяко дете и ученик.
Училището е отговорно не само за опазване на здравето на децата и младите хора, но и за изграждане на сис-
тема от знания, умения и позитивни нагласи за здравословно поведение у всеки ученик. Ето защо психическо-
то и физическото благополучие трябва да станат една от задачите на училищното образование.
Системата на училищното образование наред с възможностите за възпитание в демократично гражданство, 
патриотизъм, зачитане на законите на страната и уважение към правата и свободите на другите, трябва да 
подпомага децата и младите хора в избора им на здравословен начин на живот. 

1  Национално представително изследване „Знания, нагласи и поведения на хората на възраст 15-49 години по отношение на сексуалното и репродуктивно здраве и ХИВ“, 
2016 г., Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

СЗСО е непрекъснат образователен процес, който започва в ранна възраст, като новата информа-
ция надгражда наученото в миналото по подхода на спираловидната учебна програма. 

Съдържанието на СЗСО следва променящите се потребности и способности на детето и младия 
човек по време на неговото порастване. Темите в рамките на СЗСО се разглеждат според възрастта 
и развитието на учащите се от гледна точка на здравето и благополучието им. То отчита много-
образието в развитието; адаптира съдържанието, когато когнитивното и емоционалното развитие 
се забави; и се предоставя, когато има най-голяма вероятност да се възприемат посланията, свър-
зани със СРЗ и взаимоотношенията.
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И това е целта на Държавния образователен стандарт за гражданско, интеркултурно, здравно и еколо-
гично образование.
За съжаление, стандартът беше утвърден след създаването на Държавния образователен стандарт за об-
щообразователна подготовка и заложените в него очаквани резултати не беше възможно да се включат при 
планирането на учебното съдържание по общообразователните предмети. 
Другият важен проблем е, че съгласно Стандарта  системното здравно образование се осъществява интегри-
рано в процеса на общообразователна подготовка, защотото няма отделен общообразователен предмет. Като 
самостоятелен учебен предмет то може да се осъществява в избираемите часове от разширената подготовка 
или в рамките на допълнителната подготовка по решение на училището. Отделни теми и компетентности се 
засягат в общообразователната подготовка в рамките на „Човекът и природата“ и „Биология и здравно обра-
зование“, но все още не е осигурен достъп до системно интерактивно здравно и сексуално образование за 
всички български ученици. 
Необходимо е да се потърси механизъм, които да осигури възможност всички млади хора в българското учи-
лище да бъдат включени в интерактивно системно здравно образование. 
И това прави ролята на училищния директор и на ръководството на училището изключително важна, защото 
oт вас, уважаеми директори, зависи политиката и в значителна степен програмата на вашето училище: 

•	 От вас зависи да се създаде подкрепяща здравето и личностното развитие среда, среда на толерант-
ност и разбиране, среда на взаимно уважение и зачитане. 

•	 От вас зависи здравето на вашите ученици да бъде приоритет на училището и вашето училище да от-
говори на важните въпроси за развитието и сексуалността, които вълнуват и смущават младите хора. 

•	 От вас зависи дали училището ще има подготвени учители, които да предлагат часове по системно 
здравно и сексуално образование в рамките на разширената и допълнителна подготовка. 

Защото вашите ученици имат нужда и имат право на системно здравно и сексуално образование. 

АНИНА ЧИЛЕВА
Национален център по обществено здраве и анализи

СЗСО осигурява възможности за усвояване на системна, точна, подкрепена с доказателства и съо-
бразена с възрастта информация за сексуалния живот. То се занимава с въпросите на СРЗ, включи-
телно, но без да се свежда само до тях. То помага за овластяване на учащите чрез повишаване на ана-
литичните, комуникативните и други  жизненоважни умения за здраве и благополучие, свързани със: 
сексуалния живот, човешките права, здравословния семеен живот, основан на взаимно уважение, 
и междуличностните взаимоотношения, личните и споделените ценности, културните и социалните 
норми, равенството между мъжете и жените, недопускането на дискриминация, нежелано сексуално 
поведение и насилие. „Системно“ касае и широтата и дълбочината на темите, както и съдържанието, 
което се предоставя на учащите последователно във времето през целия период на образованието 
им, а не чрез еднократен урок или дейност. 

СЗСО може да изгради жизненоважни умения, необходими за улесняване на здравословния избор: 
това включва способност да се разсъждава и да се взимат информирани решения, да се общува и 
преговаря ефективно и да се демонстрира самоутвърждаващо поведение. Тези умения могат да по-
могнат на децата и на младите хора да установят взаимоуважителни и здравословни взаимоотно-
шения с членовете на своите семейства, с връстниците и приятелите си, както и с партньорите си, с 
които имат романтична или сексуална връзка.
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СЗСО допринася за формирането на справедливо и състрадателно общество, като овластява 
физическите лица и общностите, като стимулира изграждането на умения за критично мислене 
и като засилва гражданското участие на младите хора. То предоставя възможности на обуча-
емите да изследват и култивират положителни ценности и нагласи към СРЗ, както и да придо-
бият самоуважение и да зачитат правата на човека и равенството между половете. В допълне-
ние, СЗСО подпомага младите хора да поемат отговорност за своите собствени решения и за 
поведението си, както и за начините, по които могат да засегнат другите. То изгражда умения и 
нагласи, които позволяват на младите хора да се отнасят към другите с уважение, толерантност 
и съпричастност.



Направихме проучване сред 490 ученици между 13 и 19 години от 11 
училища в 6 града. Измерихме знанията им по някои от темите, които са 
задължителна част от качественото здравно и сексуално образование и 
които покриваме в часовете, провеждани от Loveguide. 

Едва 42%  
от учениците дават пълен и ве-
рен отговор за какво служи пре-
зервативът. И повече от поло-
вината отговорили не могат да 
изброят 3 сексуално предавани 
инфекции. 

А в отговорите се срещат та-
кива като ебола, рак и варицела.

Презервативът служи за:

30% от сексуално активните ученици никога  
не са ползвали предпазни средства срещу сексуално

предавани инфекции.

Както знаем, редовното  
ползване на този медикамент  
като начин за предпазване  
от забременяване, е огромен  
проблем за здравето  
на момичетата.

от запитаните нямат ясна  
представа какво е „спешно хапче“

37%

63%
11% 47% 42%

13-14
години

15-16
години

17-18
години

Предпазване от бременност
27%

Предпазване от  
бременност и СПИ

42%

Други 9%

Не знам 3%

Пази от СПИ 
19%

50%



Досега обсъждали ли сте теми във връзка със сексуалното и репродуктивно здраве, любовта и отношенията 
между хората в училище с възрастните – учители и други специалисти?

81% от анкетираните са преминали през някаква
форма на образователна сесия в училище по тези теми.

Това е обнадеждаващо голям
процент, но изводите са:

Учениците споделят, че за тях най-подходящата 
форма да се осъществяват образователни сесии 
на тези теми е комбинация от онлайн обучения и 

срещи лице в лице, на които да обсъдят конкретни  
казуси и въпроси.

При поднасянето на информацията за тях водещо  
е визуалното, игровите и интерактивни елементи.

по-добър дизайн на информацията
и часовете, съобразен с
различните възрастови групи

информацията да е поднесена
на по-достъпен и разбираем за
учениците език

повече и по-системна работа  
с тях

42% 34% 19% 5%
да, в отделни събития да, в предмет  

в училище
не да

1

2

3

НУЖНО Е



ОУ “Лазар Станев” в град Плевен е едно от пилотните училища в България, 
в които вече 12 години има системно здравно и сексуално образование за уче-
ниците. Учебната програма по СИП “Здравно образование” се реализира в 68 
учебни часа, които учениците посещават 2 часа седмично извън учебно време. 

“Важно е във времето на заливащата ни информация от различни източ-
ници учениците от ранна възраст да получават адекватна и точна информация 
от специалист, поднесена достъпно, по въпросите на здравното и половото 
възпитание. Акселерацията в наши дни изисква от нас от по-ранна възраст да 
ограмотяваме децата по въпросите на половото възпитание и превенцията на 
‚лоши и вредни‘ навици  и възприятия за нещата” – обяснява директорът на учи-
лището г-жа Марияна Туцева. Категоричен знак, че от свободно-избираемите 
часове има ефект е, че децата в училището се развиват спрямо възрастта си и 
няма случаи на “отклонение” от поведението и начина на живот за възрастовата 
група, която е в училището.  

“Здравното образование се разглежда като процес на изграждане  на 
знания, развитие на ценности и усвояване на социални и жизненоважни уме-
ния, които стоят в основата на здравословния начин на живот” – споделя Валя 
Христова, която провежда заниманията с децата от началото на въвеждането 
на програмата през 2005 година. В момента тя работи с 26 ученици от 5, 6 и 7 
клас, разделени на две групи, като темите са свързани както със сексуалното и 
репродуктивното здраве, така и със здравословното хранене и здравословния 
начин на живот. “Целта ни е да развием себеуважение и партньорството между 
учениците, поощряваме ги да взимат самостоятелни решения” – обяснява г-жа 
Христова работата си с момчетата и момичетата от прогимназиалния курс, с 

които освен традиционните лекции, разиграват и казуси и конфликти, чиято цел е да формират лич-
ностни качества у децата, да ги научат да устояват на външен натиск, да си поставят граници. 

“През 2005 година училището ни бе включено в Компонент 7 „Намаляване на рисковото сексу-
ално поведение сред подрастващи и млади хора във и извън училище“ на Програма “Превенция и 
контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария 
и осъществявана от Министерство на здравеопазването. Минах през двуседмичен курс с откъсване 
от работа. И така започнахме…” разказва Валя Христова за старта на СИП “Здравно образование” в 
плевенското училище. За всичките тези години работа с ученици, случките, които й показват, че децата 
имат нужда от такъв тип образование са ежедневни. “Виждам как след занятие учениците са намерили 
отговор на неизвестните неща, както и отговори на необсъдени теми в семейството и това ме убежда-
ва, че работата по СИП “Здравно образовние” е важна и ценна за тях” – обяснява Валя Христова. 

Като най-важна причина сексуалното образование да е част от учебната програма на учениците 
още преди да са започнали гимназия, г-жа Христова цитира данните, според които половината от 
младите хора в България са започнали своя сексуален живот до 16 години. “Ако искаме българските 
ученици да са подготвени за обмислени и здравословни поведенчески избори, разговорите по всич-
ки парливи въпроси трябва да са се състояли преди това” – категорична е г-жа Христова за това, че в 
училище има огромна нужда от здравна грамотност. 

Според нея часовете по тези теми трябва да са задължително 90 минути седмично от 5 до 8 клас 
и да включват всички теми, свързани както с превенция на рискови поведения сред младите хора, 
така и промоция на здравословен начин на живот, здравословно хранене и грижа за общото физиче-
ско и емоционално състояние на младите хора.

Освен учителите, родителите на децата също са убедени, че има смисъл от провеждането на 
часове по здравно и сексуално образование в училището. “Самият факт, че повече от десет години 

“Децата и младите хора имат правото на здравословен и 
благополучен личен избор“

Марияна Туцева, директор, и Валя Христова, преподавател 
СИП “Здравно образование”, ОУ “Лазар Станев”, гр. Плевен



Д-р Красимир Романов се занимава със здравно и сексуално образо-
вание на учениците и младите хора в Плевен повече от 30 години, почти от 
самото начало на лекарската му практика в града. Всичко започва с исто-
рията на едно 16-годишно момиче, което идва при него на преглед. “Беше 
забременяла от незнание как да се предпазва и какви методи за контрацеп-
ция има. После от срам и неудобство чакала нещо да се случи и да се измък-
не от тази ситуация от само себе си, но най-накрая разбрала, че това няма 
да стане, и дойде при мен бременна в шести месец,” спомня си д-р Романов. 
Родителите на момичето не са знаели, наложило се тя да прекъсне училище 
и да стане майка на 16 години. Съдбата на тази девойка кара д-р Романов да 
отиде в Техникума по туризъм, където тя е учила, и да започне да образова 
младите момчета и момичета за безопасния секс, начини за предпазване от 
нежелана бременност и сексуално предавани инфекции. Когато научават за 

тази негова “благотворителна дейност”, учителите от града започват да го канят във всички пле-
венски гимназии и специализирани учебни заведения. За тези над 30 години д-р Романов е провел 
стотици срещи с ученици, обучавал е млади хора от града в семинари и уъркшопове по сексуално 
здраве като координатор на Българска асоциация по семейно планиране (БАСП) за плевенския ре-
гион. Основните теми, по които д-р Романов говори и образова деца, студенти и млади семейства 
от всички социални групи в Плевен, са “Предпазване от нежелана бременност”, “Предпазване от 

“В интернет младите хора могат да попаднат на  
недостоверна информация, която да ги обърка”

д-р Красимир Романов, акушер-гинеколог

International technical guidance on sexuality education (revised edition): An evidence-informed approach. UNESCO, 2017

СЗСО надгражда и популяризира разбирането на всеобщите човешки права – включително 
правата на децата и младите хора – и правата на всички хора на здравеопазване, образо-
вание, информационно равенство и недопускане на дискриминация. Използването в СЗСО 
на подхода, основаван на правата на човека, включва и повишаване на осведомеността на 
младите хора, насърчаването им да осъзнаят собствените си права, да признават и зачитат 
правата на другите и да се застъпват за онези, чиито права се нарушават. Осигуряването на 
равен достъп на младите хора до СЗСО означава зачитане на правото им на най-високия до-
стижим стандарт на здравеопазване, включително на безопасен, отговорен сексуален избор, 
без принуда и насилие, както и на правото им на достъп  до информацията, от която младите 
хора се нуждаят, за да се грижат ефективно за себе си. 

в училището има заявено желание от родителите за включване на децата им в група “Здравно образование“, 
говори, че родителите оценяват положително това обучение. Практиката показва, че основно в училище се 
водят „трудните“ разговори по половото съзряване, половото възпитание и превенция на полово предавани 
болести. Това обучение е в помощ на родителите по „чувствителните“ и „горещи“ теми и самите те го възприемат 
така” – споделя г-жа Туцева опита си с родителите, чиито деца са преминали през СИП “Здравно образование” в 
ОУ “Лазар Станев”.

И директорът на училището, и учителят, който води часовете от 2005 година до сега, са категорични, че ще 
продължават да работят за изграждането на щастливи, здрави, отговорни и толерантни млади хора, които знаят 
как да пазят себе си и да уважават границите на другите.    

„Ще продължавам да се занимавам със сексуално и здравно образование, докато мога професионално да 
поднеса обучение по теми, свързани с рисковото поведение през юношеството, защото децата и младите хора 
имат правото на здравословен и благополучен личен избор” – завършва Валя Христова мотивацията си да води 
СИП “Здравно образование” за тийнейджъри и през тази учебна година. 



“Да изграждаме личности с поведение, отговорно и  
към себе си, и към другите.”

Мария Калоянова, учител в 1 СУ „Пенчо П. Славейков“, София

болести, предавани по полов път”, “Лична хигиена” и дори непряко свързани с работата му на акушер-гинеко-
лог въпроси като наркотични зависимости.  

Д-р Романов работи и с ученичките от ВУИ с. Подем , където живеят и учат малолетни момичета, настане-
ни с прокурорска заповед, голяма част от които са били въвлечени в проституция или са били част от трафик 
с цел сексуална експлоатация. “Гледам с тях филмчета за превенция на ХИВ/СПИН, разработени по сценарии 
на френски ученици. Имам и други видеа, всяко е по три минути, по много актуални теми. С удоволствие ги 
гледам заедно с учениците, а след това ги дискутираме” – обяснява д-р Романов. 

В дългогодишната си практика е имал и покани от учители на ученици от 1 до 4 клас. “Никога не отказвам 
срещи с ученици, дори да са от по-малките класове. С тях също има за какво да се говори, стига естествено 
темите да са съобразени с възрастта им – за хигиена и хранене например” – обяснява д-р Романов, който казва, 
че ако зависи от него, здравното образование трябва да е задължително и да започва най-късно в 5-и клас.

Един от най-големите проблеми на съвременните млади хора според него е, че учениците разчитат по-
вече на информация от интернет, а не от училище. “Защото в нета има много информация, която не е вярна и е 
от недостоверни източници, и това създава сериозно объркване и проблеми за младите хора” – казва плевен-
ският акушер-гинеколог.

Сред най-важните мисии в работата му е да научи необразованите млади момичета от селата, повечето 
от ромски произход, как да се предпазват от нежелана бременност и с гордост отчита, че за последните години 
като част от екипа на БАСП и проектите на организацията поставя спирали (най-предпочитаният от общността 
метод) на млади жени, които не искат да имат повече от две деца. 

“Ще продължавам да се занимавам със сексуално и здравно образование на младите хора, докато се 
чувствам полезен за тях” – казва д-р Романов за мотивацията си над три десетилетия безвъзмездно да пови-
шава общата и здравна култура на учениците в целия плевенски регион. 

Мария Калоянова преподава математика, информатика и информа-
ционни технологии вече 25 години. През 1994 г. се запознава с екипа на 
Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве /БАСП/ и 
започва да води своите ученици при тях на консултации и обучения по сек-
суално и репродуктивно здраве. “Още след първата си година като учител 
видях, че на моите седмокласници им липсват знания по тези теми, но не 
се чувствах достатъчно квалифицирана да говоря” – разказва г-жа Калоя-
нова, която се включва по-активно и става активен доброволец към еки-
па на БАСП. “След многото посетени семинари се престраших и аз да водя 
занимания по здравно и сексуално образование. Мога с ръка на сърцето да 
кажа – беше ми трудно да подготвя и започна първия си курс” – спомня си 

още г-жа Калоянова. 

В работата си с ученици през всичките тези години примерите, които непрекъснато й показ-
ват колко голяма е нуждата от адекватно здравно и сексуално образование, са много. “От второ-
класници, които играят на порно, през пубери, отказващи да приемат случващото се с телата 
им, или със случайни бременности, до пубери със самочувствие, живеещи в мир със себе си и окол-
ните” – описва Мария Калоянова опита си с тийнейджърите.  

Не са много обаче учителите като нея, преминали през подобни обучения и семинари, гото-
ви да отговорят на нуждите и въпросите на тийнейджърите. И не просто да им отговорят, а да им 
дадат максимално много знание, поднесено по достъпен начин, така че те и да го разберат и да си 
направят съответните изводи. “Виждам колеги в ситуации, от които излизат трудно и без да се 
възползват пълноценно и да дадат на учениците важни уроци.” 

Най-голямата й радост и мотивация да продължава да образова своите ученици по темите за 
сексуалното здраве, безопасния секс, предпазването от забременяване, инфекциите, промените 



в тялото и др. са срещите й с вече порасналите ученици, които са станали уверени, уважителни и успешни в 
живота и отношенията си.  

Сред големите предизвикателства в съвременния свят на младите хора е умението да отсяват сериозната 
и вярна информация по интересуващите ги теми от митовете и заблудите, убедена е Мария Калоянова. “Сред 
морето от информация децата плават върху нещо чуждо и готово и смятат, че знаят всичко. Залива ги все-
възможна информация, често невярна. Но пък им създава усещане за “пълнота“. Вярват си, а всъщност вярват 
на „пък приятелка на съседката ми от долния етаж каза...“ – обяснява г-жа Калоянова. Следващият проблем 
на тийнейджърите е, че има много теми и ситуации, за които разсъждават пост фактум, едва след като са имали 
личен сблъсък с тях, като не винаги опитът им е бил положителен. “За мен това е сърцевината на проблема –  
изграждането на личности с поведение, отговорно и към себе си, и към другите. За да имат възможност за 
избор и планиране на живота си.” 

Според нея най-добрият пример за ефективно здравно образование е датската система, при която в тре-
ти, шести и девети клас здравното и сексуално образование е интегрирано в останалите учебни предмети, а 
обучението е интерактивно. И разбира се, всички учители в Дания са преминали през специално обучение 
как да се водят тези часове, отново чрез интерактивни методи. “Разглеждат много различни и обикновени си-
туации, които водят до конфликт и могат да бъдат използвани след това в часовете като примери, върху 
които учениците да разсъждават и коментират” – разказва Мария Калоянова. – Имат огромна база данни 
за подготовка на уроците си и за разрешаване на проблемна ситуация. Това води до сериозна промяна на ця-
лостното образование – учителите имат подготовка и не се притесняват да навлизат в дълбочина при 
конфликтни ситуации, имат засилена чувствителност по темата и ако им се случи удобен случай – не го 
пропускат и в другите класове.” 

Ето защо според нея първата стъпка към въвеждането на ефективно здравно и сексуално образование в 
България е подготовката на българските й колеги, които трябва да са тренирали различните активни методи, 
за да могат да влязат в клас спокойни и уверени и да направят уроците си интересни и полезни. “Много важно е 
първоначалното поднасяне на темата, казусът. Как ще подходиш към децата, така че да те слушат, разби-
рат и вярват на това, което им казваш” – казва Мария Калоянова и допълва, че ще продължава да съчетава 
математиката, информатиката и сексуалното образование, докато има млади хора покрай себе си. 

“Важно е да поднесеш правилната информация  
по правилния начин.”

Николета Попкостадинова, създател на Loveguide

Николета Попкостадинова е създател и основен двигател на Loveguide 
– единствената платформа за сексуално и здравно образование в Бълга-
рия, която казва на мейнстрийм тийнейджърите всичко, което ги вълнува, 
а и трябва да знаят за любовта, отношенията и секса на тази възраст. 

Преди създаването на Loveguide Николета работи като журналист във 
вестник Капитал, списание Vice, Холандското национално радио, а нейни 
публикации има в редица международни медии, сред които Balkan Insight, 
EU Observer, Der Standard, Le Monde Diplomatique, Allgemeine Zeitung, 
Eurozine, Businessweek, Future Challenges и др.

Междувременно работи по различни социални проекти, един от които 
е свързан със сексуалното и репродуктивно здраве в Азия. Тогава решава да 

сравни статистиките за сексуалното здраве на младите хора в Европа, България и Югоизточна Азия. 

“Оказа се, че България е в Европа, но по показатели сме близо до страните в далечна Азия и 
единствената причина за това е липсата на надеждна и достъпна информация, която да пома-
га на младите хора да са здрави и щастливи” – споделя Николета. – А коренът на проблема е, че 
няма сексуално и здравно образование като част от задължителната учебна програма от 1-ви 
до 12-и клас, а вкъщи тези теми традиционно са табу.” 

Така се ражда идеята за платформата Loveguide – място, където кратко, лесно, приятелски 
и на разбираем за тийнейджърите език да се говори по всички въпроси, свързани с мъжкото и 



женското тяло, промените в пубертета, безопасния секс, интимните отношения, хомосексуалността и мн. др. 

В края на 2014 г. Loveguide е един от проектите финалисти в конкурса на Reach for Change в България и 
така стартира развитието на онлайн платформата. 

През следващите две години Николета започва да провежда и обучения на тийнейджъри по системата 
“връстници обучават връстници”, както и да води часове по сексуално и здравно образование в училища в 
цялата страна. 

“Най-сетне правилната информация по правилния начин” е обратната връзка, която Николета и еки-
път на Loveguide получават от учители, родители и ученици за работата си онлайн и на живо с българските 
тийнейджъри. 

“България е на първо място в Европа по бременности на момичета между 14 и  19 години. Всяка четвър-
та жена у нас е жертва на насилие. И въпреки че водим негативните статистики, у нас всяко училище само 
решава как и дали изобщо да засегне тези теми в часовете. И съвсем естествено децата се учат основно 
от порното и на принципа проба-грешка” – обяснява Николета и допълва, че е много приятно изненадана 
от положителната тенденция все повече учители и родители да осъзнават нуждата и ефекта да се говори 
открито с децата по тези теми. 

“Учителите, които ни канят в техните часове, виждат, че тийнейджърите се вълнуват, задават въ-
проси, имат нужда от информация, но самите учители не знаят как да подходят към темата. Много от 
тях споделят, че са ползвали Loveguide в часовете си, когато се обсъждат въпросите за промените в пубер-
тета, сексуално предаваните инфекции, предпазване от забременяване и др.” 

Положителните коментари на учениците и въпроса “Кога ще дойдете пак?” след края на всеки час са 
основната причина Николета да вярва, че платформа като Loveguide е успешна, смислена и полезна за здра-
вословното и успешно развитие на младите хора. 

През 2016 г. освен изчерпателния сайт и часовете в училищата, Loveguide стартира и YouTube канал 
LoveGuide, в който всяка седмица има нов епизод на различни теми. Епизодите вече са над 50. 

“Коментарите под видеата ни, както и съобщенията, които получаваме от учениците във фейсбук 
и по имейл, са доказателство, че въпреки морето от информация в интернет децата са неориентирани 
и имат много неотговорени питания. Родителите от своя страна също споделят с нас, че не знаят как и 
кога да започнат тези разговори с децата си. Целта на Loveguide е да помага и на самите тийнейджъри с 
надежна и разбираема информация, и на техните родители и учители с материали и методология за про-
веждане на открити и свободни разговори по въпросите за здравето, любовта и сексуалните отношения,” 
казва Николета Попкостадинова.

ССЗО разглежда различните начини, по които стандартите, основани на пола, могат да 
окажат влияние върху неравенството и как тези неравенства могат да засегнат общото 
здраве и благополучие на децата и младите хора, като окажат въздействие и върху дей-
ността по предотвратяване на проблеми като ХИВ, СПИН, СПИ, ранна и непланирана 
бременност, както и насилие, основано на пола. Вграждането на концепцията за равен-
ство между половете във всички учебни програми за ССЗО е неразривно свързано с 
ефективността на учебните програми за ССЗО. 

International technical guidance on sexuality education (revised edition): An evidence-informed approach. UNESCO, 2017



Недко Гешев е на 21 години и в момента е студент в София в 
една от най-тежките специалности в УАСГ  “Строителство на сгра-
ди и съоръжения”. Работата му като доброволец в Българска асо-
циация по семейно планиране (БАСП) започва като ученик през 
2011 г. Участвал е в десетки обучения в България и чужбина, бил 
е младежки представител на UNICEF на конференция в Истанбул, 
представител на БАСП на парламентарна конференция в Букурещ 
и др. Обучавал е стотици младежи от цяла България по темите, 
свързани с контрацепция, рисково поведение, безопасен секс и 
превенция на сексуално насилие и експлоатация. “Често ми се 
случва след здравна сесия учениците да благодарят искрено за 

информацията и да идват с лични въпроси и истории. Те споделят, че са по-спокойни и сигурни как 
да постъпят в определена ситуация. Точната и вярна информация е много ценна за тях” – споделя 
Недко за мотивацията да продължава да обучава ученици от цяла България.

Освен че се чувства полезен на младите хора, работата като доброволец му помага да развива 
ценни социални умения. “Трудно е в няколко думи да очертая промяната, която ми носи добровол-
чеството. Мисля, че ми помага да съм по-толерантен към другите и разбиращ по-добре света около 
мен.” Голяма част от ангажиментите му като доброволец са участия в национални и световни здравни 
форуми и конференции, но Недко признава, че работата на терен за него е много по-важна и инте-
ресна. 

Недко е на възраст близка до тази на учениците, което е едно от предимствата му като лектор, 
защото това скъсява дистанцията и момчетата и момичетата по-лесно му се доверяват и споделят с 
него личните си истории, за да може той да ги види с техните очи и да им бъде максимално полезен. От 
друга страна, понякога заради възрастта му учениците си позволяват да се държат в час по-свободно 
и не е лесно да им задържиш вниманието, обяснява Недко. “Почти във всяка група ученици се намира 
по някой, който се опитва да се прави на интересен пред всички, да привлича вниманието, дори да 
пречи самоцелно…Това ме провокира да търся бързо подходящо решение, за да задържа вниманието 
на групата. Понякога успявам, но в някои случаи – не” – разказва Недко за посещенията си в училища 
в цяла България. – Трябва да умееш да спечелиш доверието на тези, с които работиш, за да им дадеш 
неусетно знания, които са полезни за тях.” 

Един от големите проблеми на младите хора в съвременното общество според него е липсата на 
уважение и разбирателство в семейството, училището и средата, в която израстват. “Връзките в ран-
ните години са определящи, а много ученици стават жертва на насилие и тормоз. Окей е да не искаш 
да правиш нещо или да искаш, стига да не налагаш мнението си върху човека до теб и да го караш да 
страда. Сексуалното и здравно образование е много повече от това да ползваш презерватив, когато 
правиш секс” – казва Недко.

И той, като всички останали, които от години работят в областта на здравното и сексуално об-
разование, е категоричен, че то трябва да е задължително. “Веднъж седмично, с човек който печели 
доверието на учениците. Удачно е да започне още в 5-6 клас, когато децата стават тийнейджъри. 
Темите са ясни, а децата и учителите трябва да имат право да избират какво, кога и как е подходя-
що да се прави.”

“Често тийнейджъри ме питат: „Тва за кво ми е?!?!?!” (за кондомите) или „Ама ние такова не 
ползваме”… И това е много жалко. Момчетата и момичетата не знаят защо да се предпазват от 
сексуално предавани инфекции, не знаят за късните последствия от чести или нелекувани инфекции; 
не им хрумва, че ако днес имат безотговорно сексуално поведение, утре, когато поискат да имат 
деца, това може да е невъзможно. И че има връзка между тези неща” – разказва Недко за наблюде-
нията си върху поведението и познанията на учениците в България по темите за безопасния секс и 
репродук тивното здраве. 

“Сексуалното и здравно образование е много повече  
от това да носиш презерватив, когато правиш секс”

Недко Гешев, доброволец



Настоящият материал е разработен в рамките на международната инициатива ACT!2030 – инициатива за со-
циално действие, ръководена от младите, която ангажира младежи от 12 държави в застъпнически дейности и 
търсене на отговорност и отчетност от страна на институциите по отношение на целите за устойчиво развитие 
(SDG) и други споразумения и рамки за сексуалното и репродуктивното здраве и права.


