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Предговор

Процесът на деинституционализация на грижите за деца е процес на дълбока социална про-
мяна, която се осъществява в повечето държави от Централна и Източна Европа и страните 
от ОНД. Промяна, която тръгва от система, предлагаща настаняване в институции като 
единствен отговор на проблемите на децата и семействата и цели създаването на една ори-
ентирана към нуждите на детето система, която предлага подкрепа и отговори на пробле-
мите, създаващи рискове за раздялата му от семейството. Нейното осъществяване налага 
извършване на редица промени в множество структури, законодателство, услуги, процеси. И 
най-вече промяна в умовете и сърцата на хората. УНИЦЕФ партнира на България в осъщест-
вяването на тази социална промяна от създаването на офис в страната през 2006 г.
Напредъкът на България беше признат и с домакинството на съвместно организираната 
между България и Регионалния офис на УНИЦЕФ за Централна и Източна Европа и стра-
ните от ОНД международна министерска конференция през декември 2012 г. посветена на 
напредъка в реформите в сферата на закрилата на децата и процеса на де-институциона-
лизация. 
В България Европейският съюз за първи път финансира мащабна програма за деинститу-
ционализация чрез структурните си фондове – програмата за изпълнение на Национална-
та стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”, приета 
през 2010 г.
През времето след 2010 г. се отбелязва значителен прогрес в развиването на мрежа от со-
циални услуги за подкрепа на деца и семейства, в развитието на алтернативната семейна 
грижа, на множество политики и програми за социално включване на уязвими общности и 
групи. Подобрен е животът на много деца, за които е предотвратено извеждането им от 
семействата чрез различни форми на семейна подкрепа или са изведени от специализира-
ните институции в семейна или близка до семейната грижа. Те се развиват по-добре, част 
са от живота на общността, намериха нови приятели, получават повече грижи и внимание.
Като всяка мащабна социална промяна, процесът на деинституционализация се нуждае от 
периодичен преглед и независим поглед, които да отговорят на въпроси като: до каква сте-
пен се постигат заложените цели, те все още ли са валидни, предвидените дейности водят 
ли до тяхното осъществяване, как би трябвало да продължи процесът.Това беше и целта на 
Държавната агенция за закрила на детето и УНИЦЕФ при възлагането в началото на 2014 г. 
на външна оценка на изпълнението на Националната стратегия за деинституционализация 
в България.
Бързият преглед на процеса на деинституционализация ни дава възможност да видим докъ-
де сме стигнали, дали усилията, които полагаме, са достатъчни и какво ни е нужно, за да 
може каузата ни да има успех и промяната да се случва. 
Показателна за вярната посока, в която сме поели, е оценката на Джоана Роджърс, че ре-
формата в грижата за децата в България допринася за подобряване на благосъстоянието 
им и ще продължи да има положително въздействие върху най-уязвимите членове на обще-
ството. 
Надяваме се изготвеният доклад да бъде използван от заинтересованите страни в страна-
та в дискусията за приоритетите и подходите в продължаващия процес на де-институци-
онализация, базиран на правата и интересите на всяко дете.

Таня Радочай        Ева Жечева

Представител на УНИЦЕФ за България    Председател на ДАЗД
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Резюме

Настоящият преглед бе възложен от УНИЦЕФ България с цел да се използва за изготвяне на 
препоръки относно разработения от българското правителство План за действие за изпълнение 
на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ 
(по-надолу наричани съответно Планът за действие и Визията), както за непосредствения пери-
од до края на 2015 г., така и за средносрочния период 2015–2020 г. Над 125 души бяха консул-
тирани по време на провеждането на прегледа и допринесоха за констатациите, заключенията 
и препоръките, представени в настоящия доклад. Този преглед не представлява оценка на из-
пълнението на Плана за действие към настоящия момент, а по-скоро има за цел да се установи 
актуалното състояние и да се засили изпълнението на Визията занапред.

1. Напредък към настоящия момент – преглед на ситуацията през април/май 2014 г.

Намаляването на броя на децата в институционална грижа се е ускорило и броят на деца-
та, които се настаняват в алтернативна грижа в общността от семеен тип или в приемна 
грижа, се е увеличил.

Броят на децата в институционална грижа намалява, по-специално делът на децата в ДМСГД 
е намалял от 0,78% от всички деца на възраст 0-3 години в края на 2009 г. до 0,43% в края на 
2013 г. Общият брой деца във всички видове институционална грижа в края на 2013 г. е 3113, или 
0,25% от детското население на възраст 0-17 г.

Броят на децата в други видове формална грижа, ЦНСТ и по-специално в приемна грижа се е 
увеличил. В края на 2011 г. има 841 деца в приемна грижа, а в края на 2013 г. в приемна грижа са 
настанени 1943 деца. Само през 2013 г. са одобрени над 1000 нови приемни родители.

Общият брой деца във формална грижа е останал непроменен.

Броят на децата във формална грижа като цяло не е намалял, всъщност в края 2013 г. има малко 
повече деца във формална грижа – 519 деца на 100 000 деца на възраст 0-17 г., – отколкото в 
края на 2011 г. Броят им почти би се удвоил, ако се добави и броят на децата, настанени в се-
мейство на близки и роднини.

Системата за подкрепа на семейството и услуги в общността се развива на територията 
на цялата страна.

В процес на изграждане са малки резидентни звена в общността – центрове за настаняване от 
семеен тип (ЦНСТ). Към момента на прегледа 103 деца са преместени, като е планирано до ок-
томври 2014 г. около 1400 деца и млади хора с увреждания да бъдат преместени в тези нови цен-
трове от институциите за деца с увреждания и от ДМСГД, след дълъг процес на планиране въз 
основа на проведени индивидуални оценки и конференции по случай за всяко дете и млад човек.

Предвиденият брой места в услуги в общността (резидентни и нерезидентни) на 100 000 деца, 
които са на разположение за децата и семействата, е различен в различните области. Плани-
рането е правено въз основа главно на индивидуалните оценки на децата в институционална 
грижа. Направени са областни оценки и планове за развитие на социалните услуги, но в нацио-
налния процес на планиране те са използвани в по-малка степен.

Пилотното закриване на осем ДМСГД скоро ще приключи.

Във всичките осем пилотни области е намалял броят на децата, настанявани в ДМСГД от ро-
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дилните отделения, и се е увеличил броят на децата, които напускат ДМСГД. В края на 2013 г. в 
осемте пилотни ДМСГД са останали само 90 деца – в сравнение с 342 деца в края на 2011 г. 56% 
от децата, които напускат осемте пилотни ДМСГД, са излезли от системата за формална грижа, 
а 39% са преместени в други видове формална грижа, главно приемна грижа. 88 от 90-те деца, 
които са останали в края на 2013 г., са с увреждания. Делът на децата с увреждания в ДМСГД 
леко се е увеличил през 2013 г.

Броят на децата с увреждания в ДМСГД във всяка област варира в широки граници и това трябва 
да бъде взето предвид, когато се планира преструктурирането и закриването на останалите 20 
ДМСГД в следващия План за действие.

Изглежда много деца, които не са влезли в осемте пилотни ДМСГД през 2012 и 2013 г., са получи-
ли ефективна подкрепа да останат в семействата си, но наличните данни не потвърждават убе-
дително това, тъй като общият брой деца във формална грижа е останал без промяна. За целите 
на мониторинга са необходими данни, които да бъдат представени в разбивка по възраст и по 
област, за да се получат убедителни доказателства, че превенцията на влизането във формална 
грижа като цяло е ефективна.

Изготвени са областни анализи и стратегии за развитието на социалните услуги, но те не 
са използвани за вземането на решения на национално равнище; обучението и изгражда-
нето на капацитета на социалните работници е проведено по план, но е необходимо още 
обучение.

Процесът на вземане на решения на национално равнище по отношение на деинституционали-
зацията, и по-специално за децата с увреждания, е водещ при предвиждането на потребностите 
и планирането на услугите към настоящия момент, а областните стратегии в известна степен са 
останали встрани. Те обаче имат потенциал да бъдат използвани по-пълноценно.

Предприети са някои стъпки за изграждане на професионалния капацитет на социалните работ-
ници и останалия ключов персонал, като напр. обгрижващи лица в ЦНСТ, специализирани при-
емни родители и помощен персонал за услугите в общността, които са от решаващо значение 
за изпълнението на главната цел на Визията през периода до настоящия момент, а до октомври 
2014 г. е планирано обучените социални работници да са над 2100. Необходими са по-дълго-
срочна визия и по-систематичен подход, за да се гарантира, че планирането на работната сила 
за системата за грижа за децата може да отговори на сегашното напрежение, което създава 
процесът на деинституционализация, и на предизвикателствата на променената система в след-
ващите месеци и години.

Като цяло изглежда, че Планът за действие реализира подобряване на благосъстоянието 
на децата и ще продължи да води в тази посока.

Без пълна оценка, направена с участието на заинтересованите страни, не е възможно да се 
прецени дали подобряването на благосъстоянието на децата е постигнато благодарение на из-
пълнението на Плана за действие до настоящия момент, но въз основа на наличните за целите 
на настоящия преглед свидетелства може да се посочат следните наблюдения:

 ● физическото преместване на децата от изолацията, която е типична за повечето институции 
за деца с увреждания, в ЦНСТ в общността има потенциала да донесе големи ползи, които 
евентуално ще подобрят благосъстоянието на децата; разбираемо е, че тези ползи няма да 
станат очевидни незабавно, тъй като процесът на деинституционализация трябва да се осъ-
ществи и в самото дете, също както и процесът на пълноценно вграждане на ЦНСП в структу-
рата на местната общност – и за двата процеса може да е необходимо доста време;
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 ● изглежда е положена основата на система за приемна грижа, която е достъпна за повече 
деца, отколкото преди изпълнението на Плана за действие; тя може да има нужда от консо-
лидация и прецизиране, но ползите от приемната грижа, особено за малките деца, са добре 
документирани.

2. Заключения

Силни страни, върху които може да се надгражда 

 ● Визия с ясен фокус и с категоричен политически ангажимент от страна на държавата. Под-
крепа и активен ангажимент за изпълнение на Визията от широк кръг заинтересовани страни, 
включително ЕС, НПО, професионалната и академичната общност и много областни и общин-
ски власти.

 ● Формиране на основата за вземане на решения чрез професионални и подробни индивиду-
ални оценки на потребностите на децата в институционална грижа, конференции по случай и 
редовни прегледи.

 ● Успешен „контрол на входа“ за превенция на влизането на деца в ДМСГД.

 ● Създаване на инфраструктура и подготовка на работна сила за услугите в общността (рези-
дентни и нерезидентни).

 ● Областни анализи и областни стратегии за развитието на социалните услуги, които осигуряват 
прогноза за потребността от услуги и може да бъдат използвани за планиране и мониторинг. 

Предизвикателства

 ● Услугите за превенция и подкрепа на семейството трябва да бъдат подсилени с цел да иден-
тифицират и работят за преодоляване на първопричините за разделянето на децата от семей-
ството им. 

 ● Медицинският модел на увреждането ограничава ефективността на подкрепящите услуги за 
деца с увреждания и техните семейства. Услугите в общността за деца с увреждания са по-
скоро отделени, паралелни услуги, отколкото услуги, приобщаващи децата с увреждания в 
масовите детски градини, училища, социални, здравни и други услуги в общността. Опасност-
та децата с множествени увреждания да бъдат оставени в една система за медикализирана 
резидентна грижа. На услугите за ранна интервенция се гледа главно като на услуги за май-
чино и детско здраве, а не като на мултидисциплинарни услуги, които трябва да се фокусират 
върху ранното детско развитие.

 ● Непосредствената и спешна потребност да се подкрепи преместването на голям брой деца от 
институционална грижа в ЦНСТ в общността през 2014 г. – персоналът се нуждае от обучение 
и подкрепа, за да може да управлява процеса на деинституционализация ефективно и да 
минимизира рисковете.

 ● Данните за мониторинг са фрагментирани и ключовите индикатори не са насочени към цяла-
та система, а само към някои части от системата за формална грижа. Възможно е Планът за 
действие да е съдържал неточни допускания за прогнозираните потребности от услуги – те 
трябва да бъдат преразгледани, а планирането коригирано, като се използват актуалните дан-
ни на общинско, областно и национално равнище.
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3. Препоръки

1. Да се завърши започнатият процес на деинституционализация и да се продължи през след-
ващия период със затварянето на останалите 20 ДМСГД, 74 ДДЛРГ и всичките 24 ДДУИ и да 
се коригират стратегическите цели така, че да включат реформата на цялата система с акцент 
върху превенцията на разделянето на децата от техните семейства и влизането във формална 
грижа. Използване на принципите на „необходимост и уместност“ от Насоките на ООН за алтер-
нативна грижа за деца, които да подкрепят коригирания План за действие за периода 2015-2020 
г. Възможна структура на коригирания план, съобразен със стратегическата рамка на Визията, е 
разработена в настоящия доклад, включително предложения за 3 стратегически цели и примери 
за индикатори и дейности.

2. Разработване на политика за хората с увреждания заедно с тях, която е насочена към целия 
жизнен цикъл, поставя си амбициозни цели за децата с увреждания и въвежда в законодател-
ството разпоредбите на Конвенцията за правата на хората с увреждания; основава се на хо-
листичното разбиране на увреждането съгласно Международната класификация на човешката 
функционалност, уврежданията и здравето – за деца и младежи (ICF-CY). Гарантиране на при-
общаващ подход към достъпа до масово образование, заетост, жилищно настаняване и други 
услуги в общността и с фокус върху максималното развитие на функционалността чрез достъп 
до най-новите постижения в техническите помощни средства. Гарантиране, че работната сила, 
която работи с децата с увреждания и техните семейства и обгрижващи лица, споделя разбира-
нето за увреждането, заложено в ICF-CY.

3. Преразглеждане на допусканията в планирането, разбиране на причините за разделянето на 
семейството и изграждане на реакция, основана на общинските и областните анализи и страте-
гии, включително дългосрочни стратегии за развитие на работната сила и пазара на социални 
грижи.

4. Създаване на система за наблюдение с единна база данни от всички подразделения на МТСП, 
МЗ и МОН с разбивки по област, възраст, увреждане, пол и етнически произход. Данните трябва 
да бъдат агрегирани, започвайки от равнище община през областно равнище до национално 
равнище.

5. Управленските структури за изпълнение на Плана за действие трябва да се основават на глав-
ната цел и стратегическите цели и на обща отговорност за постигане на ключовите междинни 
резултати, споделяни от различните секторни управленски екипи на Министерството на труда и 
социалната политика, Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието 
и Министерството на финансите, със съответния принос на областните и общинските власти и 
НПО.

6. Разработване и изпълнение на дългосрочна стратегия за развитие на работната сила за со-
циалните работници и работещите в системата за социални грижи, работещите в общността и 
специалистите за работа с хората с увреждания, която е свързана с циклите на планиране за 
конкретните цели на Плана за действие, общинските и областните планове за развитие на услу-
гите и приоритетите на политиката.

5Независим преглед на напредъка и предизвикателствата

ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА ДЕЦАТА В БЪЛГАРИЯ – ДОКЪДЕ И НАКЪДЕ?



УВОД

©
 U

N
IC

E
F

 B
ul

ga
ria

/P
en

ov



1. Увод

Настоящият преглед бе възложен от УНИЦЕФ България с цел да се използва за изготвяне на 
препоръки относно разработения от българското правителство План за действие за изпълнение 
на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ 
(по-надолу наричани съответно Планът за действие и Визията), както за непосредствения пери-
од до края на 2015 г., така и за средносрочния период 2015–2020 г.

Прегледът няма за цел да прави оценка на изпълнението на Плана за действие към настоящия 
момент. Неговата цел е по-скоро да установи актуалното състояние по отношение на изпълнени-
ето на Плана към момента на прегледа, извършен през април 2014 г., и да отправи поглед напред 
към предстоящия период. Прегледът се извършва с намерението да се засили изпълнението на 
Визията, като се отправя поглед напред в краткосрочен и по-дългосрочен план. 

В настоящия доклад са представени ключовите заключения от направения преглед, прави се 
оценка на въздействието на досегашната реформа в грижата за децата върху живота на самите 
деца и оценка на силните и слабите страни в изпълнението на Плана за действие; предлагат 
се и евентуални изменения в Плана за действие, които да бъдат обект на дискусия с ключови 
заинтересовани страни. 

Първият раздел на доклада представя използваната при прегледа методика, прави кратък обзор 
на основните характеристики на Визията и Плана за действие, след което обобщава ключови 
аспекти на състоянието в началото на изпълнението на Плана за действие в края на 2010 г. – 
изходна информация за изпълнението за целите на мониторинга и оценката. Вторият раздел на 
доклада проследява пряко целите и основните дейности в Плана за действие, но когато е под-
ходящо, съдържа кратък коментар съобразно критериите уместност, ефикасност, ефективност, 
приобщаване и устойчивост на Групата на ООН за развитие (ГООНР). В последния раздел на до-
клада са представени основните препоръки, произтичащи от прегледа с фокус върху възможни 
изменения в Плана за действие. 
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2. Методика

Бързият преглед, предмет на настоящия доклад, беше проведен от външен консултант, подпома-
ган от национален изследовател, в периода април-май 2014 г. Основните методи, които използ-
вахме за оценка на въздействието на реформата в грижата за деца към април-май 2014 г., бяха: 
обстоен преглед на документацията, събеседвания на живо или по телефона, обсъждания по 
време на групови срещи и фокус групи с ключови заинтересовани страни в процеса на реформа-
та. Предприети бяха посещения в две области с цел в оценката да се включат и мнения на деца, 
родители, персонал на социалните услуги, общински и областни органи. Основните източници 
на информация включваха представители на министерства и агенции, НПО и академични органи 
на национално равнище в София, областни управители и техните екипи, кметове на общини и 
техните екипи, общински и неправителствени доставчици на услуги на местно равнище, младежи 
в системата за грижа или току-що напуснали системата, родители и социални работници, зани-
маващи се със закрила на детето. Допитването до НПО в София стана под формата на групова 
среща и няколко индивидуални телефонни разговора или лични събеседвания на живо. Общо в 
прегледа взеха участие 117 лица, от които:

 8 представители на висшето ръководство на министерства и агенции

 11 експерти в министерства и агенции

 26  представители на НПО

 18  представители на областните управи 

 7  представители на местните органи

 20  персонал и ръководители на общински социални услуги

 8  служители от ОЗД 

 2  персонал и ръководители от НПО-доставчици на социални услуги – на местно равнище

 5  младежи

 12  родители и обгрижващи лица

Пълен списък с участниците в осъществения в периода 13 април – 11 май 2014 г. преглед е вклю-
чен като Приложение 1. На 6 юни 2014 г. по първия вариант на доклада в София беше проведена 
консултация с част от ключовите заинтересовани страни, включително представители на държа-
вата и на НПО, експерти, представители на областните управи – коментарите по време на тази 
консултация и писмените коментари, представени след нея, са включени в този окончателен 
вариант на доклада. Общо 125 души взеха участие в прегледа и дадоха своя принос за конста-
тациите, заключенията и препоръките в настоящия доклад.

Обсъждания в рамките на фокус групи с деца, младежи и родители

Не разполагахме нито с времето, нито с необходимите ресурси, за да осигурим цялостно допит-
ване с пълноценното участие на деца. Това се дължи отчасти на факта, че някои от прегледа-
ните доклади съдържаха полезна информация от допитване до деца, изпитали въздействието 
на изпълнението на Плана за действие, но отчасти и на бързината на прегледа. Въпреки това в 
две области бяха планирани фокус групи с младежи, които ползват грижа или са напуснали сис-
темата на грижа преди 2-3 години, и с родители на деца с увреждания и деца в риск да загубят 
родителска грижа. 

В рамките на прегледа в обсъждане във фокус групи взеха участие 5 млади хора и 12 родители 
във Враца и Монтана:

 ● 3 младежи, които живеят в наблюдавани жилища – 2 напуснали институционална грижа и 1, 
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1  От Техническото задание на УНИЦЕФ България за международния консултант, изпълняващ прегледа.

който не е ползвал такава;

 ● 4 майки на деца с увреждания;

 ● 5 майки и 2 бащи (включително млада майка на 17 години, която напуска институционалната 
грижа и бащата на бебето ѝ) на деца, за които са отворени случаи в ОЗД за работа по превен-
ция или реинтеграция;

 ● 3 клиенти на ОЗД и КСУ – 1 майка, 1 приемен родител и 1 младеж на 20 години, който е бивш 
клиент и настоящ доброволец.

Кратки наблюдения бяха осъществени върху 18 деца, които живеят в резидентна грижа, по вре-
ме на посещение в Център за настаняване от семеен тип и в един ДМСГД, които са включени в 
дейностите по Плана за действие. По време на тези посещения не беше подходящо, нито пък 
имаше време да се провеждат събеседвания с децата. 

Рамка за събиране на информация

Рамката за събиране на информация по време на този преглед целеше да се оцени въздейст-
вието от изпълнението на Плана за действие към датата на провеждане на прегледа, като за 
структура послужиха основните компоненти на Плана за действие – цели, планирани резултати 
и основни индикатори. 

Конкретните въпроси за проучване, които се поставят при използването на тези инструменти, са1:

 ● До каква степен и как процесите по подготовка, изпълнение и управление на Плана за дейст-
вие съответстват на съответните програмни и стратегически документи на национално, об-
ластно и общинско равнище?

 ● До каква степен дейностите, средствата, мерките и финансирането в Плана за действие и уп-
равлението им създават предпоставки за: i) постигане на целите на Визията за деинституцио-
нализация; ii) установяване на система за закрила на децата, в центъра на която стои детето; 
iii) съгласуване с мерките и дейностите, заложени във Визията? 

 ● До каква степен Планът за действие и изпълнението му (структури, механизми и нива на упра-
вление, дейности и мерки, финансиране, мониторинг и оценка), както и различните включени 
в него проекти, отговарят на основните критерии на Групата на ООН за развитие – уместност, 
ефикасност, ефективност, приобщаване и устойчивост?

 ● Какви са основните рискове при изпълнението на Плана за действие – в началната фаза и в 
хода на изпълнение; как се идентифицират и какво се прави за преодоляването им?

 ● До каква степен подготовката, изпълнението и управлението на Плана за действие отчитат 
обществените нагласи, включително на местно ниво?; Какви дейности се осъществяват за 
повишаване на информираността на широката общественост и за привличане на общностите 
и дали те са ефективни?

 ● Води ли изпълнението на Плана за действие до подобряване на благосъстоянието на децата?

 ● Кои са основните фактори, влияещи на изпълнението на Плана за действие?

 ● До каква степен се постигат синергия и координация при изпълнението на Плана за действие 
и включените в него проекти на национално, областно и местно ниво? 

 ● Доколко Планът за действие и изпълнението му се основават на ориентирани към резултати-
те управленски подходи, както и на подход за програмиране, основан на правата на човека?

 ● Доколко различните заинтересовани страни (включително деца и семейства) се чувстват 
включени в планирането и изпълнението на Плана за действие и залегналите в него различни 
проекти?
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Таблица 1. Рамка за събиране на сведения, която определя структурата на направения 
преглед

Цели на Плана за 
действие

Ключови индикатори 
в Плана за действие 

за всяка цел

Критерии 
на ГООНР

Индикатори в Плана 
за действие, свързани с 
критериите на ГООНР

Други ключови 
въпроси

1. Да се разра-
боти система 
от услуги в се-
мейна среда и 
в общността на 
територията на 
цялата страна, 
които изключват 
необходимостта 
от съществуване 
на специализира-
ни институции за 
деца

1. Децата във всички видове 
формална грижа намалели 
с 30%; закрити 130 инсти-
туции
2. Индивидуалната оценка 
на децата и семействата 
в изходното състояние; 
подобрение в степента на 
развитие на детето, на него-
вото здраве, образователни 
постижения, независимост и 
поведение 
и т.н. на всяко дете
3. Броят на децата в инсти-
туции сведен до 0 от 7150 
през 2010 г. 
4. Увеличени броят и видът 
на неинституционалните ус-
луги, предоставяни на деца

Уместност, 
ефикасност, 
ефективност, 
приобщаване 
и устойчивост 
на изпълнени-
ето по всяка 
от целите?

Ефективност в рамките 
на 2 години: 
предотвратяване на
настаняването на 25 000
деца в институциите

7150 деца се извеждат
от институциите и се
настаняват в по-добри
форми на грижа

При разходи 3358 евро
на дете

Общите разходи за
новите услуги ще бъдат
не повече от настоящите2

разходи на 130-те
институции

Спазване на бюджета

Качество на сградния
фонд, оборудване и 
превозни средства

Амортизация на сградите 
и оборудването

Рискове и пред-
поставки в нача-
лото и сега?

Обществени 
нагласи, степен 
на осведоме-
ност и участие 
на общността; 
включване на 
деца и семейства 
в планирането, 
изпълнението, 
мониторинга?

Използват ли 
се основани на 
резултатите и 
на правата на 
човека подходи – 
напр. принци- 
пите на необхо-
димостта и 
уместността3?

Дали точните 
деца получават 
точните услуги? 

Има ли групи 
деца и семей-
ства, които не 
могат да се въз-
ползват от ре-
формата? 

2. Да се затворят 
институциите 
за деца от ин-
тернатен тип в 
България, като 
се гарантира 
предоставянето 
за всяко дете на 
дългосрочно или 
краткосрочно 
настаняване в 
семеен тип грижа

5. Съотношението брой 
деца в резидентна грижа 
спрямо брой деца в приемна 
грижа във всяка област
6. Съотношение персонал/
деца в услугите за формал-
на грижа
7. Намален брой деца във 
всяка резидентна институ-
ция

3. Да се разрабо-
ти правната и ре-
гулаторна рамка 
като необходима 
подкрепа за осъ-
ществяването на 
цели 1 и 2

8. Заделени финансови ре-
сурси за развитие на инфра-
структурата
9. Заделени финансови 
ресурси за други въпроси – 
обучение, оценка, подготов-
ка на децата
10. Увеличен брой обучен 
и квалифициран персонал, 
намален брой неквалифи-
циран и административен 
персонал

4. Да се подобри 
ефективността 
на системата за 
грижи за уязвими 
деца и техните 
семейства

11. Всички решения се 
вземат в най-добрия 
интерес на детето
12. Услугите се предоставят 
както е планирано
13. Липса на негативни 
последствия за децата и 
семействата

2  Към момента на приемане на Плана за действие през ноември 2010 г.
3  От Насоките на ООН за алтернативна грижа за деца.
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Основните области за събиране на сведения от всеки събеседник или група от ключови източни-
ци (с известни вариации) бяха техните мнения за силните и слабите страни на изпълнението 
на Плана за действие по отношение на:

1. Превенция, реинтеграция и алтернативна грижа: за деца до 3 год./ по-големи деца/ деца с 
увреждания/ деца от ромски произход/ деца от труднодостъпни селски райони/ деца, живеещи 
в бедност – други целеви групи? Услугите постигат ли по-добра грижа и дали това е устойчив 
резултат? Дали услугите поставят детето в центъра и дали достигат до всички деца и семейства, 
които се нуждаят от тях? Има ли всяко дете индивидуална оценка и план? Защо/как? Защо не?

2. Как се развива областното планиране и разработването на система от социални услуги по от-
ношение на: предоставянето на услуги за превенция и реинтеграция; предоставянето на услуги 
за алтернативна грижа; контрола на „входа“ на институциите; насочването на услугите; връзките 
със системите за социална закрила, образование и здравеопазване?

3. Как се осъществяват финансирането и управлението по отношение на: планирането на работ-
ната сила; управлението и мониторинга на данните; бюджетирането, договорирането/финанси-
рането и мониторинга на предоставянето на услугите; стандарти? Ще съществуват ли същите 
системи за финансиране и договориране след цялостното изпълнение на Плана за действие? 
Какви решения на набелязаните проблеми виждат запитаните лица? Кои ефикасни практики 
следва да бъдат възпроизведени и другаде? Какви рискове виждате по отношение на по-ната-
тъшното изпълнение на целите на Плана за действие? Планът за действие постига ли планира-
ните си цели по отношение на ефективността на разходите?

4. При по-нататъшното постигане на приоритетите, за да се реализира Визията, какви са възмож-
ностите и заплахите? Дали нещо следва да се промени? Какво/ защо/ как? Какви непредвидени 
негативни или позитивни последствия за деца и семействата им е имало досега, какви други 
може да се предвидят към този етап от изпълнението?

5. Има ли други въпроси, свързани със спомагащата процесите нормативна и регулаторна сре-
да, които трябва да се повдигнат или изискват действие? Има ли важни „тесни места“, бариери, 
спомагащи фактори или доказани положителни мерки по отношение на политиката, практиката, 
нормативната уредба, финансирането, управлението или мониторинга, които следва да се взе-
мат предвид?

По време на събеседванията са водени записки и когато е било уместно, фокус групите, съ-
беседванията и груповите срещи са били записвани с цифрова техника, а ключовите данни са 
документирани в матрица за данни. Предприетият анализ включваше преглед на наличните ста-
тистически данни, както и на качествените данни от работата на терен и триангулиране на мне-
нията относно реализирането на реформата между вземащите решения, доставчиците на услуги 
и потребителите на услуги. 

Преглед на документацията

Публикациите, статистическите данни и отчети (т.нар. сива литература), прегледани за целите на 
настоящата оценка, бяха предоставени на първо място от УНИЦЕФ България, а после от участ-
ващи в прегледа представители на министерства и агенции и неправителствени организации. 
Основният език при прегледа на документацията беше английски, но имаше възможност да се 
преглеждат публикации и на английски, и на български език. 
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Ограничения в данните

Предвид краткия срок на прегледа не бе възможно да се осъществят посещения в повече от 
две области, където да се оцени изпълнението на Плана за действие. Двете области Враца 
и Монтана бяха избрани отчасти заради близостта им до София, отчасти поради факта, че 
представляват област, която участва в по-голяма степен в изпълнението на дейности от Пла-
на за действие и разкриване на нови услуги – област Монтана (участва в пилотния проект за 
закриване на ДМСГД, както и в разкриване на нови ЦНСТ и развитие на приемната грижа като 
част от процеса по деинституционализация и закриване на домовете за деца с увреждания) и 
област, която досега е участвала в по-малка степен в изпълнението на Плана – област Враца 
(ангажирана в развиването на приемна грижа и поддържането на обичайния набор от услуги 
за превенция). Това означаваше ограничен достъп до пълната гама и дълбочината на опита на 
другите области. За поне частичното компенсиране на това ограничение помогна мащабният 
преглед на документацията, описваща опита и услугите на редица области, както и консулта-
циите с работещи в цялата страна НПО и публични структури.

Използваните при прегледа статистически данни са предоставени основно от Държавната аген-
ция за закрила на детето (ДАЗД) и Агенцията за социално подпомагане (АСП). Някои данни са 
извлечени от други източници, в това число от проведени като част от Плана за действие об-
ластни анализи, от прегледаните доклади на Министерството на здравеопазването и на някои 
НПО – във всеки един случай е посочен източникът на конкретната информация. Съществуват 
някои несъответствия между данните от различните източници и те са споменати, където е било 
уместно, в описателната част на доклада, но следва още отначало да се отбележи, че тези несъ-
ответствия показват, че не винаги е възможно да се отговори с ясно и категорично число на някои 
от ключовите въпроси, поставяни в рамките на този преглед, например за броя на момчетата и 
момичетата в системата за формална грижа в България към края на 2013 г. Като правило основ-
ните данни, използвани за изготвянето на всички таблици и диаграми, са данните, получени от 
ДАЗД и АСП. Там където има несъответствие между данните на ДАЗД и напр. на Министерството 
на здравеопазването, са използвани данните на ДАЗД с цел последователност, но разликата с 
данните на МЗ е отбелязана, където е било уместно.
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ОБОБЩЕНИЕ НА КЛЮЧОВИТЕ 
ЕЛЕМЕНТИ НА ВИЗИЯТА 
И ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ 
ЗА ПЕРИОДА 2010–2015 г.
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3. Обобщение на ключовите елементи на 
Визията и Плана за действие за периода 
2010–2015 г.

Настоящият раздел прави обобщение на двата ключови политически и програмни документа, 
които са обект на настоящия преглед, с цел да се даде рамка и структура на констатациите от 
прегледа. 

3.1. Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република 
България“

Визията е приета от Министерския съвет (МС) на 24 февруари 2010 г. Тя поставя на дневен ред 
нуждата да се премине към философия за грижата за деца, която почива на:

 ● превенция на рисковете,

 ● ранна интервенция,

 ● подкрепа на семействата и

 ● осигуряване на алтернативна грижа в семейна или близка до семейната среда.

Във Визията деинституционализацията е дефинирана като процес на предотвратяване на 
настаняванията на деца в институциите чрез подкрепа на семействата в общността, като се 
замени институционалната грижа за деца с грижа в семейна или близка до семейната среда в 
общността и се работи в системата за социално подпомагане за реализиране на програми за 
социална подкрепа и закрила в подкрепа на родното и разширеното семейство, да се насърчи 
развитието на осиновяването и приемната грижа с фокус върху малките деца и да се подкрепи 
реинтегрирането в родните им семейства на децата, които вече са настанени в институционална 
грижа. 

Основните принципи включват: действия в защита на най-добрия интерес на детето съобразно 
чл. 3 от Конвенцията на ООН за правата на детето; семейството е най-добрата среда за развитие 
на детето; социалното включване на децата е от първостепенно значение.

Подход към деинституционализацията: основава се на индивидуална оценка и вземане на ре-
шение за всяко конкретно дете; постоянно решение и стабилност за всяко дете; поддържане на 
връзките със семейството; приоритет се отдава на извеждането от институциите на деца с ув-
реждания и деца на възраст от 0 до 3 години; възможно най-добро оползотворяване на наличния 
капацитет и човешки ресурси; недопускане на повторно използване на сградите на институциите 
за предоставяне на грижа от резидентен тип. 

Визията е определена като национална рамка на Насоките на ООН за алтернативна грижа за 
деца и прави препратка към всички дефиниции, подходи и принципи на Насоките на ООН.

Основната цел: гарантиране правото на децата на семейна среда и на достъп до качествена 
грижа и услуги според индивидуалните им потребности. 

Конкретни цели:

1)  създаване на широк спектър от услуги за деца и семейства в общността, стъпвайки на добри-
те практики и иновативни подходи;
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2)  повишаване капацитета на системата за закрила на детето – очертаване и разпределение на 
правомощията и отговорностите на органите за закрила на детето и доставчиците на услуги; 
изграждане на адекватен професионален капацитет;

3)  закриване на 137 институции не по-късно от февруари 2025 г.;

4)  недопускане на настаняване и отглеждане на деца от 0 до 3 години в резидентна грижа след 
2025 г.

Основни дейности: предприемане на комплексна политика за децата и семействата, която га-
рантира правата на всички деца в съответствие с концепцията за благосъстоянието им; укреп-
ване на услугите в подкрепа на родителите, подобряване на услугите за алтернативна грижа; ук-
репване на неонаталната здравна грижа за майки и деца, включително превенция на отделянето 
на деца с медицински потребности; приобщаващо образование; система за закрила на детето, 
която е ясно диференцирана от системата на социалното подпомагане; благоприятна и подхо-
дяща за детето правораздавателна система; нов подход на финансиране на услугите за деца, 
насочен към детето и семейството. 

Финансирането е осигурено по две оперативни програми (ОП) на ЕС – ОП „Регионално разви-
тие“ и ОП „Развитие на човешките ресурси“ – и Програмата за развитие на селските райони, от 
националния бюджет и други донори.

3.2. План за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за 
деинституционализация на децата в Р. България“

Приет от МС точно девет месеца след Визията – на 24 ноември 2010 г., Планът доразвива някои 
от нейните принципи и цели. В него се подчертава необходимостта да се извлекат поуките от 
10-годишния опит, свързан с деинституционализацията, както и да се стъпи върху постигнатите 
успехи в тази насока; планирането да се основава на индивидуална оценка на потребностите на 
децата, като се използват и международните добри практики.

Планът за действие е разработен за реализиране на Визията с цел „предотвратяване на наста-
няванията на деца извън техните семейства“ и „създаване на нови услуги… индивидуално ори-
ентирани към нуждите на всяко дете и неговото семейство и с по-високо качество на грижата“. 

Мерки за управление и изпълнение на Плана

Междуведомствената работна група за управление и координация, съставена от министри и за-
местник-министри, отговаря за изпълнението на плана и заседава ежемесечно за оценка на на-
предъка. 

Междуведомствен колективен орган „Експертна група“ отговаря за разработването на Плана за 
действие, за координацията по изпълнението му, подготовка на доклади за мониторинг и оценка. 

Технически звена за управление на всеки един от проектите на национално равнище.

Областни екипи за управление на всеки проект (ЕУП) – водещи при областното планиране и 
изпълнението на проектите.
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Комуникационна стратегия

Комуникационната стратегия, предвидена в Плана за действие, приема, че преодоляването на 
„страховете и притесненията у хората, засегнати“ от процеса на деинституционализация, ще се 
реализира чрез процеса на управление на проектите и чрез комуникационните стратегии на кон-
кретните проекти; ето защо основният акцент е върху това Визията за деинституционализация 
да се направи достояние на широката общественост. 

Цели

Предвид приоритета на Визията по отношение на децата на възраст 0–3 години и децата с ув-
реждания, настанени в институционална грижа, заложените в Плана конкретни цели са както 
следва:

1. Да се разработи система от услуги в семейна среда и в общността на територията на цялата 
страна, които изключват необходимостта от съществуване на специализирани институции за 
деца;

2. Да се затворят институциите за деца от интернатен тип, като се гарантира предоставянето за 
всяко дете на дългосрочно или краткосрочно настаняване в семеен тип грижа;

3. Да се разработи правната и регулаторна рамка като необходима подкрепа за осъществяване-
то на цели 1 и 2;

4. Да се подобри ефективността на системата за грижи за уязвими деца и техните семейства.

Планът за действие включва изпълнението на 5 „проекта“, които са с различен мащаб от глед-
на точка на разпределение както на човешките, така и на финансовите ресурси, и които са 
предвидени за изпълнение в различни времеви диапазони. Те са представени в обобщен вид в 
Таблица 2. 
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Таблица 2. Обобщено представяне на „Петте проекта“ и други основни дейности, заложени в 
Плана за действие

Дейност, 
заложена 
в Плана за 
действие

Цел

Инди-
кативен 
бюджет в 
млн. евро

Планирани резултати: до 2020 г. не 
повече от 2000 деца останали в ин-
ституционална грижа; намаляване с 
30% на децата в системата за фор-

мална грижа до 2025 г.

График: 
в зелено = 
І приоритет; 
в жълто = 
ІІ приоритет

Водеща 
агенция

Проект 1 
„Детство за 
всички“

Деинституцио-
нализация на 
1370 деца от 24 
институции за 
деца с увреж-
дания 

37,8

50 деца реинтегрирани в семей-
ството; 100 деца настанени в спе-
циализирана приемна грижа; 1220 
деца настанени в 105 нови ЦНСТ и 
25 защитени жилища

2010–2014

МТСП – 
ДАЗД за 

планиране-
то; АСП – 
по области 
и общини 
за предос-
тавяне на 
услугите

Проект 2 
„ПОСОКА: 
семейство“

Деинституцио-
нализация на 
2050 бебета от 
32 ДМСГД

27,5

270 бебета с увреждания (по 10 
от област) и 630 без увреждания 
реинтегрирани в семействата; 
18 нови звена „Майка и бебе“ за 
превенция на изоставянето; 30 
нови места за дневна грижа на 
област – 840 места; 630 осиновени 
след настаняване в приемна грижа 
деца; 360 бебета с увреждания на-
станени в специализирана прием-
на грижа; 160 бебета с увреждания 
настанени в ЦНСТ; още 4 кризисни 
центъра

2011–2017 МЗ

Проект 3

Деинституцио-
нализация на 
3050 деца от 
74 ДДЛРГ

19

1700 деца реинтегрирани; следучи-
лищна подкрепа за 1680 деца; 350 
деца на възраст 4-11 г. осиновени 
или в приемно семейство; 150 
деца с известни увреждания осино-
вени или в приемно семейство

2015–20204 

МТСП – 
АСП – по 
области и 
общини

Проект 4 
„Семейство 
за всички“

Развитие на 
приемната 
грижа

22,6

2100 нови приемни родители (по 
75 в област) с различни специали-
зации (бебета и малки деца, деца 
с увреждания и др.); 147 нови со-
циални работници за подкрепа на 
приемната грижа (по 1 на ОЗД)

2011–2013

МТСП – 
АСП – по 
области и 
общини

Проект 5

Кариерно раз-
витие на соци-
алните работ-
ници

5
2100 социални работници от ОЗД 
и ДСП обучени

2010–2014

МТСП – 
АСП – по 
области и 
общини

Планиране 
на област-
но ниво

Разработване и 
на областни пла-
нове за развитие 
на услуги от 
местни екипи

0,28
28 анализа на ситуацията и плано-
ве за развитие на социални услуги 
за 2011–2016 г.

2010–2011

МТСП – 
АСП – по 
области и 
общини

4  Този проект впоследствие е отложен за 2015 г. за следващия програмен период, а е включен друг проект „Подкрепа” – 
за подкрепа на изпълнението и управлението на другите проекти и плана като цяло.
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Дейност, 
заложена 
в Плана за 
действие

Цел

Инди-
кативен 
бюджет в 
млн. евро

Планирани резултати: до 2020 г. не 
повече от 2000 деца останали в ин-
ституционална грижа; намаляване с 
30% на децата в системата за фор-

мална грижа до 2025 г.

График: 
в зелено = 
І приоритет; 
в жълто = 
ІІ приоритет

Водеща 
агенция

Комуни-
кационна 
кампания

Повишаване на 
осведомеността 
по отношение 
на Визията

0,25
Визията е направена достояние на 
широката общественост

2010–2014 МТСП

Изменения 
в норма-
тивната 
уредба

Нормативни 
разпоредби в 
подкрепа на 
Визията

0
7 концепции за секторна политика 
от Визията са намерили отражение 
в нормативната уредба

2010–2014
МТСП; 

МОН; МЗ; 
МФ и МП

Източник: План за действие, 2010

Структурата на дейностите в Плана изглежда предопределена в значителна степен от различ-
ните видове финансиране, предвидено за изпълнението им – от ЕС и републиканския бюджет: 
финансиране от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) е предвидено 
за „меки мерки“, като планиране, техническа помощ, обучение, оценка на децата, подготовка на 
децата и подкрепа след настаняване, докато от Оперативна програма „Регионално развитие“ 
(ОПРР) и Програмата за развитие на селските райони се финансира развитието на местна ин-
фраструктура за услуги – предимно сгради за центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) и 
центрове за дневна грижа. Осъществяването на тези дейности във времето е свързано с вида 
финансиране – планирането, обучението и оценките са обособени във времето отделно от про-
ектите за сгради и инфраструктура и тези за предоставяне на услуги. Служителят на ЕК, който 
беше интервюиран за целите на настоящия преглед, потвърди, че

Европейският съюз е катализатор за изпълнение на основните цели 
на социалната политика… в този случай деинституционализацията 
е първостепенна цел на социалната политика… Чрез структурните 
фондове на ЕС може да се мобилизира европейско финансиране за ре-
ализиране на деинституционализацията… ЕС не може да финансира 
оперативни разходи, не може да плаща напр. ежедневните текущи 
разходи. Със средства от ЕС може временно да се плаща възнаграж-
дение на социални работници, може да се финансират еднократни 
допълнителни разходи.

Три от проектите, за които е предвидена голямата част от средствата, са насочени към различни 
типове институции, като за отправна точка за планирането се използват институциите и налич-
ните за тях данни към 2009 г. Съществуват редица важни допускания, на които се основава логи-
ката на плана, които са ключови за бюджетирането, планирането на човешките ресурси и други 
елементи от структурата на Плана за действие. Най-важните от тях са представени в обобщен 
вид в Каре 1. 
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КАРЕ 1. Важни допускания, залегнали при съставянето на Плана за действие

1. За постигане на основните цели на плана са необходими: 236 малки звена от резидентен 
тип с по 14 легла – 105 ЦНСТ и 25 защитени жилища за 1220 деца и младежи от институ-
циите за деца и младежи с увреждания; 20 ЦНСТ за 160 бебета с увреждания от ДМСГД; за 
850 по-големи деца от ДДЛРГ – 30 ЦНСТ, 28 наблюдавани жилища и 28 защитени жилища. 

2. Данните за 2009 г., използвани за прогнозиране на потребностите от услуги за превенция и 
алтернативна грижа, не е необходимо да се адаптират с оглед на устойчивото намаляване 
на детското население и устойчиво намаляващата от 2001 г. насам численост на децата в 
институционална грижа. 

3. Всяка област има едно и също равнище на потребност от едни и същи видове услуги за 
един и същ брой деца и семейства с изключение на дневните центрове, потребността от 
които е изчислена на 20 000 души население. 

4. Прогнозираната потребност от услуги за алтернативна грижа не е необходимо да се ко-
ригира с оглед въздействието на съществуващите и планираните услуги за подкрепа на 
семействата и превенция. 

Тези допускания са разгледани отново в следващите раздели на доклада. Важно е да се отбеле-
жи, че за целите на прогнозирането на потребността от услуги и планирането в Плана за дейст-
вие се изхожда преди всичко от броя на децата, които са били настанени в ДМСГД, домовете за 
деца с увреждания и ДДЛРГ към края на 2009–2010 г. Посоченият общ брой деца, които ще се 
възползват от деинституционализацията, е 7150, което включва всички деца, настанени в тези 
три вида институции към края на 2009 г. В Плана за действие се отбелязва, че този брой включва 
400 деца, настанени за дневна или седмична грижа в ДДЛРГ. Въпросът с включването на деца-
та, настанени за дневна или седмична грижа, в данните за деца без родителска грижа или деца, 
настанени в системата за формална грижа, ще бъде разгледан по-нататък в доклада. 
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КРАТЪК ОБЗОР 
НА СИТУАЦИЯТА В НАЧАЛОТО 
ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ

© UNICEF Bulgaria/Kate Holt



4. Кратък обзор на ситуацията в началото 
от изпълнението на Плана за действие

Данните, използвани като изходни за ключовите индикатори за изпълнението на Плана за дейст-
вие, са представени в Таблица 1 и Таблица 2 по-горе, а в Раздел 5 от настоящия доклад се 
разглежда постигнатият напредък спрямо тези данни и тези ключови индикатори. Настоящият 
раздел се спира на оперативната среда и ключовите постижения, които са реализирани преди 
да стартира изпълнението на Плана за действие през 2010 г. Както бе посочено по-горе, основ-
ните данни за целите на планирането към момента на изготвяне и обсъждане на Визията за 
деинституционализация са от Държавната агенция за закрила на детето и са за 2009 г. В Плана 
за действие тези данни са актуализирани до известна степен и към момента, когато стартира 
изпълнението му, се използват следните изходни данни за ключовите индикатори за целите на 
мониторинга:

 ● 130 институции следва да се закрият – 32 ДМСГД; 24 институции за деца с увреждания; 74 
ДДЛРГ;

 ● 7150 деца и младежи в институционална грижа към 31.12.2010 г., за които следва да се съз-
дадат алтернативни услуги;

 ● 3000 деца ежегодно (на базата на броя деца, влезли в системата за институционална грижа 
през 2009 г.) нуждаещи се от услуги в общността за превенция и подкрепа на семействата.

Тази статична картина обаче не отчита в достатъчна степен факта, че Планът за действие се 
изпълнява по време, когато вече над 10 години се извършва дейност, финансирана от редица 
донори и правителствени програми и реализирана от различни заинтересовани страни (включи-
телно НПО, агенции и министерства, областни и общински администрации), която по различни 
начини е била насочена към развитие на услуги за децата и семействата, алтернативна грижа 
в семейна или близка до семейната среда и закриване на институции. Някои от многото важни 
междинни резултати през този период включват: 

 ● създаване на Държавната агенция за закрила на детето през 2001 г., чиято основна задача е 
да осигурява междусекторната и междуведомствената координация по отношение на полити-
ката за децата;

 ● във всички общини има отдел „Закрила на детето“, който осъществява управлението на слу-
чаите за закрила на детето;

 ● в 10 областни центъра са създадени Комплекси за социални услуги (КСУ) към 2007 г., а към 
2010 г. много такива комплекси са създадени и в други области; 

 ● 3 области са разработили планове за развитие на социалните услуги до началото на 2010 г., а 
останалите области са разработили такива планове до края на същата година; 

 ● закрити са редица институции, в това число домовете за деца с увреждания в Могилино и Гор-
на Козница през 2009 и 2010 г. и ДМСГД Тетевен през 2010 г.; закрити са 27 ДДЛРГ в периода 
2001–2010 г.;

 ● развитие на услуги, насочени към превенция на изоставянето на бебета в родилните домове 
в много области, като това включва и създаване на места за спешно настаняване на майки и 
техните бебета в кризисни ситуации;
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 ● развиване на услуги за приемна грижа – от редица НПО и общински власти;

 ● в страната е създадена мрежа от най-малко 755 жилища от семеен тип или малки жилища и 
малки групови домове към края на 2010 г.;

 ● разработване на модел за услуги за ранна интервенция за деца от 0 до 3 години с изоставане 
в развитието и техните родители;

 ● съществува добре разработена учебна програма за социални работници във ВУЗ-овете в 
страната; голяма и разрастваща се мрежа от обучени социални работници, наети в редица 
публични и НПО услуги в цялата страна – професионална общност на практикуващите специ-
алисти, работещи в цялата страна, с дългогодишен практически опит, извлечени и документи-
рани поуки от практиката, които може да обучават и да провеждат супервизия на други;

 ● компетентна, силна и жизнеспособна академична и НПО общност, която е играла важна роля 
във всички гореизброени постижения както по отношение на разработването и предоставяне-
то на услуги, така и за застъпничеството по въпроси на политиката и нормативната уредба.

Всички тези важни постижения проправиха пътя и направиха възможни Визията и Плана за 
действие, които така решително движат напред процеса на деинституционализация. Ползите 
от предшестващия Плана за действие период са видни от данните на ДАЗД, където ясно личи 
трайна тенденция за намаляване наполовина на броя на децата в ДДЛРГ в периода 2001–2010 
г. (вж. Фигура 1).

Фигура 1. Брой деца в различните видове институционална грижа в края на всяка календарна 
година за периода 2001–2010 г.6  

 

Източник: Държавна агенция 
за закрила на детето, 2013 г.

Броят на децата в другите два вида институции също е значително намален – с 43-45% през 
периода 2001–2010 г., но там темпът на намаление е по-бавен. Същевременно този спад в броя 
на децата, настанени в институционална грижа, се случва по време, когато общият брой на дет-
ското население също намалява трайно, което вероятно поне частично също е допринесло за 
намаления брой на децата в институции, но в реално изражение делът на децата в институции 

5  По разчети на автора въз основа на данни от ДАЗД за 2013 г.
6  Данните от МЗ посочват 2009 деца в ДМСГД в края на 2010 г.
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от общата численост на детското население също е намалял. Институциите в Могилино, Тетевен 
и Горна Козница са закрити през 2009 и 2010 г. – през периода, когато се разработва Визията, 
което вероятно е важно постижение като демонстрация на това какво е възможно да се постигне 
при деинституционализацията на деца с увреждания, на малки деца и бебета, и да се направи 
възможно да се даде приоритет на бебетата и децата с увреждания при определянето на целите 
на Визията и Плана за действие. 

Броят от 7150 деца, определени като основната целева група за деинституционализация в Пла-
на за действие, вероятно е съставен от 6730-те деца във всички видове институции в края на 
2009 г. плюс 400-те деца в седмична или дневна грижа в ДДЛРГ по същото време.

При положение че се наблюдава устойчива и постоянна тенденция за намаляване на броя на 
децата в институции в периода на разработването на Плана за действие и че са предприети дей-
ности за изготвянето на прогноза за потребностите от услуги, допускането, че данните от 2009 г. 
ще останат валидни за следващите няколко години като изходни данни за целите на планиране 
на потребностите, следва да бъде преразгледано. 

Като се вземе предвид, че всички анализи на данни и цялото прогнозиране и планиране, зало-
жени в Плана за действие, се разглеждат по-скоро през призмата на отделния вид система от 
институции от централизирана гледна точка, отколкото да се видят през призмата на една ця-
лостна система от областна гледна точка, съществуват пропуски в данните в ключовите полити-
чески и програмни документи, които настоящият преглед не бе в състояние да запълни от гледна 
точка на установяването на изходните данни, спрямо които се отчита изпълнението на Плана 
за действие. Необходимите данни може да се намерят от съответните държавни органи и в об-
ластните анализи на ситуацията, направени през периода 2010–2011 г., и може да се използват 
при цялостна оценка на въздействието и за целите на по-нататъшно планиране на развитието 
на услугите. 
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ДОСЕГАШЕН НАПРЕДЪК – 
ПРЕГЛЕД НА СИТУАЦИЯТА 
ПРЕЗ АПРИЛ/МАЙ 2014 Г.



5. Досегашен напредък – 
преглед на ситуацията през април/май 2014 г.

Към момента на осъществяване на настоящия преглед са изминали три пълни години от изпъл-
нението на Плана и са налице достатъчно данни за 2011, 2012 и 2013 г., свързани с изпълнението 
му, наред с някои данни за първото тримесечие на 2014 г., за да може да се определи напредъкът 
в изпълнението на Плана за действие спрямо ключовите индикатори и да се потърсят отговори 
на въпросите на проучването:

 ● До каква степен дейностите, средствата, мерките и финансирането в Плана за действие и 
управлението им създават предпоставки за: i) постигане на целите на Визията за деинститу-
ционализация; и ii) съгласуване с мерките и дейностите, заложени във Визията?    

 ● Води ли изпълнението на Плана за действие до подобряване на благосъстоянието на децата?

От данните за броя на децата в институции в края на 2013 г. става ясно, че намаляването им, 
което вече е било факт по времето на изготвянето на Плана за действие, е ускорило своя темп и 
че това е един от главните индикатори за постигане на целите на Визията. 

5.1. Наблюдава се ускорено намаляване на броя на децата в институционална 
грижа, а броят на децата, които се настаняват в алтернативна грижа в семейна 
среда или от семеен тип, се е увеличил.

В сравнение с края на 2010 г. общият брой на децата в институционална грижа е намалял до 
3113. Темпът на намаляване на броя на децата в ДМСГД и институциите за деца с увреждания 
е видимо ускорен.

Фигура 2. Брой деца в различните видове институционална грижа в края на календарната година, 
за периода 2009–2013 г.

 

Източник: ДАЗД, 2013

Посоченият ускорен темп на намаляване на броя на децата в институционална грижа е ясно 
очертан, както се вижда на Фигура 3, дори на фона на намаляващата численост на детското на-
селение, което отчасти обяснява цялостния спад. Броят на децата, настанени във всички видове 
специализирана институционална грижа, на 100 деца от възрастовата група 0-17, е намалял 
наполовина между 2009 и 2013 г., като през 2013 г. годишният спад достига 25% – от 0,33 до 0,25. 
Ускореният темп на спада се наблюдава за всички видове институции, но особено за ДМСГД.
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Фигура 3. Брой деца в различните видове институционална грижа в края на календарната година 
за периода 2009–2013 г. на 100 деца от съответната възрастова група от детското население

 

Източник: ДАЗД, 2013 и Национален статистически институт; изчисления на автора

Повечето заинтересовани страни, с които разговаряхме по време на прегледа, посочват проекта 
за приемна грижа като проектът, отбелязал най-голям напредък от всички проекти спрямо цели-
те, заложени във Визията и Плана за действие при набирането и подготовката на нови приемни 
родители. Някои заинтересовани страни имат опасения за това как се използва приемната гри-
жа и за качеството на приноса на социалните работници в процесите по набиране, подготовка 
и подкрепа за приемната грижа, но почти всички коментират осезателното увеличение на броя 
на приемните родители в страната като цяло и това се потвърждава от официалните данни от 
Агенцията за социално подпомагане, като само през 2013 г. броят на новите одобрени приемни 
родители е 1000, а в края на 2013 г. общият брой на децата, настанени в приемна грижа, е 1943. 
Участниците в прегледа отчитат напредък и в строителството на Центрове за настаняване от се-
меен тип (ЦНСТ) – ДАЗД отчита, че в края на 2013 г. работят 88 ЦНСТ, в които се полагат грижи 
за 1056 деца, макар да има значителни забавяния в процеса на подготовка и преместване на 
децата от институциите за деца с увреждания – само 103 деца са били преместени до края на 
2013 г. в този вид услуга, като до края на октомври 2014 г. остава да бъдат преместени още око-
ло 1100 деца и младежи. Това изместване в системата за формална грижа от институционална 
грижа към настаняване в грижа в семейна или близка до семейната среда от 2011 до 2013 г. е 
илюстрирано на Фигура 4 и Фигура 5.
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Фигура 4. Брой деца в различните видове формална грижа в края на годината за периода 
2011–2013 г.7  

 

Източник: 
ДАЗД, 2013; АСП, 2013

Броят на децата, настанени в семейства на близки и роднини, не е включен, тъй като съответ-
ните данни не бяха осигурени за настоящия преглед. Изглежда много заинтересовани страни 
смятат, че децата, настанени в семейства на близки и роднини, в България не се разглеждат като 
настанени в системата за формална грижа, а по-скоро са деца, които се отглеждат от роднини 
или в някаква неформална грижа. Насоките на ООН за алтернативна грижа класифицират деца-
та като настанени във формална грижа, ако настаняването им е „с разпореждане на компетен-
тен административен или съдебен орган“, което определено е приложимо в конкретния случай 
за България, където настаняването на децата в семейства на близки и роднини се управлява 
от структурите за закрила на детето. Данните от TransMONEE за 2009 и 2011 г. показват, че ако 
броят на децата, настанени в семейства на близки и роднини, се включи в общия брой деца, 
настанени във формална грижа, то към броя на децата във формална грижа за 2011 г. трябва 
да се прибавят още около 6660 деца, като може да се допусне, че този брой или ще е останал 
непроменен, или ще се е повишил леко през 2012 и 2013 г. с напредването на изпълнението на 
Плана за действие, който се фокусира върху грижата в семейна среда.

Брой деца във формална грижа по данни от TransMONEE 2009 и 2011 (въз основа на данни от 
българското правителство)   

Година

Общ брой 
деца в 
системата 
на грижа

от които:

Общ брой деца 
в системата на 
грижа на 100 
хил. деца на 
възраст 0-17 г. от които:

В резидентна 
грижа 

Настанени при 
близки и роднини 
в приемна грижа

В резидентна 
грижа

Настанени 
при близки и 
роднини или в 
приемна грижа

2009 13 276 6920 6356 1054,2 549,5 504,7

2011 14 400 6900 7500 1214,8 582,3 632,5

Източник: TransMONEE 2011 и 2013 – УНИЦЕФ

7  По данни на Министерството на здравеопазването в края на 2013 г. 1130 деца са били настанени на институционална грижа в 
ДМСГД и 60 недоносени бебета са били настанени в петте отделения за недоносени.

27Независим преглед на напредъка и предизвикателствата

ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА ДЕЦАТА В БЪЛГАРИЯ – ДОКЪДЕ И НАКЪДЕ?



Това означава, че общият брой деца във формална грижа вероятно е около два пъти по-голям 
от посочения във фигури 4 и 5. За целите на настоящия преглед с фокус върху деинституциона-
лизацията въпросът за децата, настанени при близки и роднини, не се разглежда в дълбочина, 
но е важно да се отбележи, че тези деца (независимо формално или неформално поверени) 
са деца, които не се отглеждат от родителите си, и най-малкото, което трябва да се направи, е 
мониторингът на тези настанявания да бъде част от мониторинга на цялостната система за бла-
госъстоянието на детето. На политическо равнище е важно също така да се осигури приемането 
на определения за „формална“ и „неформална“ грижа и тези определения да се прилагат ясно, 
когато се определят показателите за превенция и подкрепа на семейството, както и за намаля-
ване на броя на децата във формална грижа. 

5.2. Общият брой деца, настанени във формална грижа, остава непроменен.

Увеличеният брой деца, настанени в приемна грижа или ЦНСТ, и същевременно намаленият 
брой деца, настанени в институционална грижа, показват напредък по посока постигане на една 
от целите на Визията и Плана за действие. Въпреки това общият брой деца във формална грижа 
(без да са включени децата, настанени при близки и роднини), както е показано на Фигура 5, не 
е намалял, което предполага ограничен напредък към днешна дата по линия на постигането на 
целта за подкрепа на семействата с цел превенция на разделянето на детето от семейството, 
което е ключова предпоставка за реализирането на Визията. 

Фигура 5. Брой деца на 100 000 детско население на възраст 0–17 г. във всички видове формална 
грижа в края на годината за периода 2010–2013 г.

 

Източник: 
ДАЗД, 2013 г.; AСП; 

Национален статистически 
институт; изчисления на автора

В края на 2013 г. като цяло има толкова деца, поверени на грижите на държавата и извън грижите 
на родителите си, колкото през 2011 г., като един вид формална грижа бе заменен с друг. В зави-
симост от това дали децата, настанени при близки и роднини, се отчитат като деца във формал-
на грижа, общият брой деца във формална грижа може да бъде два пъти по-голям от показания 
във фигури 4 и 5. Допускането е, че грижата в семейна или близка до семейната среда отговаря 
по-добре на потребностите на децата и води до подобрено благосъстояние на децата в съответ-
ствие с целите на Визията и Плана за действие. По време на прегледа заинтересованите страни 
изразиха опасения относно качеството на грижата в семейна или близка до семейната среда и 
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въздействието върху децата на този преход към различна комбинация от видове формална гри-
жа – и това ще бъде разгледано по-нататък в настоящия доклад. Всички заинтересовани страни 
обаче признават, че този грандиозен преход към система за формална грижа, разчитаща предим-
но на грижа в семейна или близка до семейната среда, наистина се случва и представлява важно 
постижение, което трябва да се запази и продължи. 

Броят на децата, постъпващи във формална грижа през годината, също не се е променил особе-
но и в действителност слабо се е повишавал всяка година – както като абсолютна стойност, така 
и като дял от детското население. 

Включването на данните за децата, настанени при близки и роднини, в общите данни за монито-
ринг би помогнало допълнително да се подчертае, че българската система за грижа за детето в 
голяма степен се осъществява в семейна среда, но също и още повече да се подчертае, че броят 
на децата, които не живеят с родителите си, е значителен и че предизвикателствата са големи 
както по отношение на подкрепата за семейството и превенцията, така и по отношение на гаран-
тирането, че семействата на близки и роднини получават адекватна подкрепа и децата в този 
вид грижа постигат резултати (от гледна точка на благосъстоянието им), съизмерими с тези на 
техните връстници в другите форми на грижа или тези, които живеят в собственото си семейство. 

За разлика от броя деца, регистрирани от ДАЗД като оставащи в резидентна грижа в края на го-
дината, броят деца, постъпващи в ДМСГД през годината по данни от ДАЗД, включва деца, които 
постъпват за спешна, дневна или седмична грижа. Дори и тези деца да се изключат от цитирана-
та статистика – и както се вижда ясно, постъпването на малки деца в ДМСГД за резидентна гри-
жа рязко да спада, както сочи Фигура 6, – все пак общият брой ежегодно постъпващи в системата 
за формална грижа деца слабо се покачва.

Деца, постъпващи във всички видове формална грижа през периода 2011–2013 г. по данни от 
ДАЗД8:

Година 2011 2012 2013

Общ брой постъпващи деца 3678 3937 4025

Брой деца, постъпващи само за резидентна услуга 3525 3408 3470

На 100 000 деца на възраст 0–17 г. 295 333 342

Източник: ДАЗД, 2013; AСП; Национален статистически институт; изчисления на автора

И отново – този продължаващ поток от деца, постъпващи в системата за формална грижа, е 
показателен за това, че услугите за превенция и подкрепа на семействата, които се въвеждат с 
Плана за действие, не са показали цялата си ефективност по отношение на всички деца. 

Тези данни включват деца, които през годината са преминали от формална грижа към осиновя-
ване. Данните от ДАЗД показват, че се осиновяват основно бебета и по-малки деца без уврежда-
ния, а данните за периода 2011-2013 г. сочат лек спад в броя на осиновените деца:

Брой деца, напуснали ДМСГД, за да бъдат осиновени, през периода 2011-2013 г.

Година 2011 2012 2013

Осиновени деца 689 641 544

На 100 000 деца на възраст 0-3 г. 230 230 197

Източник: ДАЗД, 2013; Национален статистически институт; изчисления на автора

Лекият спад в осиновяванията на 100 000 деца на възраст от 0 до 3 г. през 2013 г. може да е 
свързан с по-резултатната превенция на ниво родилен дом или на нарасналото използване на 
приемна грижа за бебета и малки деца. Агенцията за социално подпомагане разполага с данни 

8  Данните от МЗ посочват 668 деца, осиновени от ДМСГД през 2011 г., 642 през 2012 г. и 539 през 2013 г.
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за всички деца, които се осиновяват, а не само за тези, които се осиновяват от ДМСГД, и посочва 
по-голям брой за децата, които се осиновяват годишно:

Брой на децата, осиновявани всяка година в периода 2009-2013 г. по данни от АСП

Година 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 

Осиновени деца 746 950 952 738 737 678

На 100 000 деца на възраст 0-3 г. 256 317 317 265 267 245

Източник: АСП, 2014 г.; Национален статистически институт; изчисления на автора, 

*преценка въз основа на данни от АСП, че 226 деца са осиновени в периода 1 януари – 30 април 2014 г.

Не е ясно дали за данните на АСП може да се допусне, че включват и децата на възраст до три 
години, но за целите на сравнението това допускане е направено, за да се изчисли равнището 
на 100 000 деца. Без разбивка на данните по възраст и област не е ясно на какво се дължи пикът 
в броя на осиновяванията през 2010 и 2011 г., но е възможно това повишение да е свързано с 
промените в процедурите за осиновяване от 2003 г. и следващите промени през 2010 г., които 
помагат за ускоряване на процеса на осиновяване и за повишаване на прозрачността му, следо-
вателно изчистват „запаса“ от деца, които чакат за осиновяване. Последвалият спад в осиновя-
ванията през 2012 и 2013 г. до равнищата от 2009 г. и прогнозираното допълнително намаляване 
през 2014 г. може да е отражение на по-ефективната превенция, отчетена от ДАЗД, МЗ и АСП. 
Според АСП осиновяването е една от „най-ефективните мерки за закрила…“, а осиновяванията 
се приемат като положителен резултат за децата. Не бяха получени данни така че да се разгледа 
делът на осиновяванията, които се разпадат всяка година, но неофициални данни навеждат на 
мисълта, че някои деца, които се настаняват в малките групови домове, са дошли от неуспешни 
осиновявания. Необходимо е да се изясни ролята на осиновяването в държавната политика за 
закрила на детето – големият брой осиновявания, макар потенциално да са показател за поло-
жителна стъпка към по-добра грижа в семейна среда за някои деца, също е и белег за неуспеха 
да се предотврати потребността на децата от алтернативна семейна грижа на първо място.

Фигура 6. Брой деца, постъпващи ежегодно в различните видове формална грижа, през периода 
2011-2013 г.

 

Източник: ДАЗД, 2013; АСП; 

Национален статистически 

институт; изчисления на автора
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Следва да се отбележи, че данните от Министерството на здравеопазването посочват 767 деца, 
постъпващи в ДМСГД през 2013 г., което е с 188 деца по-малко, отколкото посочват данните от 
ДАЗД. Причините за разликата между тези данни не са ясни, но може да се дължат на разликата 
между това с каква цел децата „постъпват“ в ДМСГД – възможно е данните на ДАЗД да включват 
например и децата, които се настаняват за временна грижа за недоносени бебета.

Бележка по отношение на тълкуването на данните от мониторинга 
на формалната грижа

Събираните от ДАЗД, МЗ и АСП данни за целите на наблюдението на изпълнението на Плана 
за действие и Визията се отличават с някои съществени ограничения, които следва да се отбе-
лежат. Числеността на децата, настанени във всички видове формална грижа, се регистрира не-
зависимо от целта или планираната продължителност на престоя им. На този въпрос вече беше 
обърнато внимание по повод данните за постъпването на деца в ДМСГД за дневна, седмична 
или спешна грижа, наред с данните за постъпване на деца за пълна резидентна грижа. Подобен 
е случаят с данните, регистрирани за останалите видове формална грижа, като например ЦНСТ, 
настаняването в различните видове подкрепени жилища (ПЖ, НЖ, ЗЖ) и приемна грижа. 

Броят на децата, настанени в приемна грижа, в края на годината например и броят на децата, ко-
ито постъпват в приемна грижа през годината, не се равнява непременно на броя на децата, кои-
то постоянно са разделени от родителите си. Според редица респонденти, с които разговаряхме 
в рамките на прегледа, приемната грижа се използва по различен начин – както за временна, 
така и за дългосрочна грижа, както е предвидено в Плана за действие. Системата за мониторинг 
все още не улавя нюансите в тези различни видове предоставяне на услуга за грижа в семейна 
среда. По същия начин съществуват само консолидирани данни за децата в различните видо-
ве грижа в малките групови домове – някои от тези деца са настанени за дългосрочна грижа в 
ЦНСТ, но други са младежи, за които това е преходен етап по пътя от дългосрочната грижа към 
самостоятелен живот като възрастни, а трети са деца, които са настанени за временна или спеш-
на краткосрочна грижа преди да се върнат при родителите или роднините си. 

Представените тук данни не правят разграничение между тези много различни видове настаня-
ване. Следователно е възможно общата численост на децата, настанени в дългосрочна фор-
мална грижа във всичките й разновидности, да е започнала да спада, но прегледаните за целите 
на настоящата оценка данни да не улавят напълно тези нюанси и в бройката, и наред с децата, 
настанени за дългосрочна формална грижа, да се отчитат и деца, които са настанени в плани-
рана временна грижа.

5.3. Системата за услуги в семейна среда/в общността се развива на територията на 
цялата страна в съответствие с Цел 1 на Плана за действие.

След извършените през 2010 г. от обучени мултидисциплинарни екипи9 (вкл. социални работ-
ници от ОЗД, лекари, персонал от институциите, местни координатори по проект „Детство за 
всички“, национални експерти и консултанти на НПО Лумос) индивидуални оценки на потребно-
стите на 1797 деца с увреждания над 3-годишна възраст, настанени в институционална грижа, бе 
оформен окончателният вариант на план за развитие на алтернативни услуги в среда от семеен 
тип и услуги за подкрепа в общността. 

По информация от служители на ДАЗД планът се основава на претегляне и търсене на баланса 
между редица критерии и фактори, свързани, от една страна, с всяко дете и потребностите му, а 

9 ДАЗД посочва, че екипите са включвали 111 социални работници от ОЗД, лекари от 28 РЗИ, членове на персонала от всяка 
от 55 институции, 24 координатори по проекта „Детство за всички”, 3 национални консултанти и 17 консултанти на Фондация 
Лумос.
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от друга – с възможността на съответната община да отговори на тези потребности. Тези факто-
ри включват: потребността детето да е близо до членовете на семейството, особено в случаите, 
когато са поддържани взаимоотношения и има нужда да се развиват допълнително; потребност-
та да не се разделят братя и сестри и приятели, когато е възможно; нуждите на всяко дете от 
медицинска подкрепа; образователните потребности; нивото на функциониране по отношение 
на самообслужването, социалните взаимоотношения, подвижността, комуникативните умения 
и др.; възраст; пол. Не става ясно как тези критерии са били претегляни и по какъв механизъм е 
търсен балансът. Съставен е бил списък, в който всяко дете е разпределено в определено насе-
лено място за настаняване в планиран за изграждане нов ЦНСТ или защитено жилище с цел да 
се гарантира, че потребностите на децата са във възможно най-голяма степен съобразени със 
съществуващите и планирани за изграждане услуги в общността в конкретните населени места. 
Много от участниците в събеседванията в рамките на прегледа изразиха опасения относно на-
чина, по който този процес е бил управляван на централно ниво и без нужната прозрачност, като 
особена загриженост бе изразена по повод на това, дали индивидуалните потребности на деца-
та не са били подчинени на съображения от административен или управленски характер. Една 
НПО подчерта притесненията си по отношение на последствията от решението да се разшири 
целевата група за оценяване с децата от ДДЛРГ, а не само от институциите за деца с уврежда-
ния, и по отношение на съвсем краткия период от време, в рамките на който се правят оценките. 
Призната беше обаче нуждата от координация от центъра, за да се гарантира, че новите услу-
ги няма да са съсредоточени в една-две общини във всяка конкретна област в зависимост от 
местонахождението на съществуващите институции за деца с увреждания, ДДЛРГ и ДМСГД, а 
ще бъдат разположени на цялата територия на областите и общините така, че тези ресурси на 
общността да бъдат по-равномерно разпределени и да се „сподели бремето“ на управлението 
на новите услуги. 
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В първоначалния План за действие е прогнозирана необходимост от 125 ЦНСТ и 25 защитени 
жилища за 1380 деца с увреждания. Актуализираният въз основа на индивидуалните оценки 
план предвижда построяването на 149 ЦНСТ, 36 защитени жилища, 1 център за дневна грижа и 8 
центъра за социална рехабилитация и интеграция на деца с капацитет да обслужват общо 2076 
деца, които се извеждат от институционална грижа в грижа в общността, и деца с увреждания, 
които живеят със семействата си в общността. Построяването на сградите е предвидено да се 
финансира от Оперативна програма „Регионално развитие“ (ОПРР) и Програмата за развитие на 
селските райони (ПРСР), като договорите се управляват от АСП.

В рамките на прегледа респонденти от различни агенции отбелязаха, че изпълнението на пла-
на в частта изграждане на необходимата инфраструктура изостава – „има забавяния“. Според 
някои участници в събеседванията забавянията са свързани с „тесните места“ в процедурите по 
обявяване и възлагане на обществени поръчки, а други отбелязаха, че са настъпили закъснения 
поради „политическите процеси“ в периода юли 2012 – юли 2013 г. Един от попитаните споде-
ли преценката си, че „около 20% от планираните услуги са определено готови“, като визираше 
„148-те ЦНСТ и 35 защитени жилища“ в 80 общини. От АСП съобщават, че са получили 64 про-
ектни предложения за изграждане на инфраструктура за новите услуги от 83 общини партньори, 
сключени са 47 договора и 17 са оценени. Целта е да се приключи със строителството на всички 
инфраструктурни проекти до октомври 2014 г. По данни на АСП в края на март 2014 г. е имало 
379 услуги в общността с капацитет да обслужат малко над 9000 деца, млади хора и семействата 
им, които работят в 85 общини на територията на всички области в България – включително нови 
услуги, които са били изградени като част от изпълнението на Плана за действие. 

Вид услуга брой капацитет

Дневни центрове за деца и възрастни с увреждания 5 288

Дневни центрове за деца с увреждания 52 1478

Защитени жилища (за възрастни и деца) 70 587

Звена „Майка и бебе“ 10 75

Кризисни центрове за деца 12 126

Наблюдавани жилища 15 86

Преходни жилища 11 80

Приюти за деца 4 60

Социални учебно-професионални центрове 5 307

Вид услуга брой капацитет

Центрове за временна грижа (за възрастни и деца) 12 61210 

ЦНСТ за деца 73 792

Центрове за обществена подкрепа 66 3212

Центрове за работа с деца на улицата 12 215

Центрове за социална рехабилитация и интеграция за деца 32 1185

Общо 379 9103

Източник: АСП, 2014

Решенията относно това кои видове нови услуги в кои населени места е необходимо да се изгра-
дят са основани на извършените през 2011–2012 г. индивидуални оценки на деца с увреждания на 
възраст над 3 години в ДМСГД и в институциите за деца с увреждания, а съдейки по разговорите 
с ключови източници на информация, не става ясно до каква степен и дали разработените10 през 
периода 2010–2012 г. областни планове за развитие на социалните услуги също са послужили 
за база при вземането на тези решения. Както е показано на Фигура 7, понастоящем разпреде-

10 Което включва 520 места в три центъра в София.
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лението на капацитета на услугите в общността варира на територията на страната, но всяка 
област, с изключение на София област11, разполага с поне основен набор от налични услуги – 
стари и нови. 

Фигура 7. Разчети за брой места във всички видове услуги в общността на разположение на 
децата и семействата12, на 100 000 деца на възраст 0-19 години по области

 

Източник: 
АСП, 2014; преброяване на 
населението на РБ – 2011; 

изчисления на автора

Използваните за Фигура 7 изчисления дават груб ориентир за настоящия областен капацитет за 
предлагане на услуги в общността, въпреки че в рамките на една област разпределението на ка-
пацитета между отделните общини варира в още по-голяма степен. На теория колкото по-голям 
е капацитетът за подкрепа на децата и семействата, толкова по-голям е потенциалът за пости-
гане на заложените във Визията цели за превенция и подкрепа на семействата в областта. На 
практика обаче комбинацията от видовете налични на общинско ниво услуги, които отговарят на 
ясно дефинирани потребности и са предназначени за ясно определени целеви групи, е по-важна 
от брутния капацитет като определящ фактор за това доколко една област е готова да отговори 
на предизвикателството да оказва подкрепа на семействата, за да се предотврати ненужно нас-
таняване във формална грижа. 

Разрастващата се инфраструктура за услуги в общността – от резидентен и нерезидентен тип – 
повлиява изпълнението на Плана за действие по всички работни направления. При приключва-
не на понастоящем изпълняващите се проекти за строителство (според АСП това ще стане до 
октомври 2014 г.) е планирано останалите деца с увреждания над 3-годишна възраст от ДМСГД 
и институциите за деца с увреждания да бъдат прехвърлени в ЦНСТ и процесът по закриване на 
институциите за деца с увреждания да може да започне. 

Втори кръг от 1607 индивидуални оценки на всички деца от целевите групи под формата на кон-
ференции по случай бе приключен в периода октомври 2012 – април 2013 г., като оценяването 
отново е проведено от мултидисциплинарните екипи. Целта е да се разработят по-подробни пла-
нове за грижа за всяко дете, в оценката и планирането на грижата да се ангажират родители, учи-
тели, обгрижващи лица и други значими специалисти или възрастни, където е възможно. Според 
доклад на Лумос за втория кръг от оценки (конференции по случай) са направени 1169 оценки 
за деца от институции за деца с увреждания и 438 – за деца над 3-годишна възраст в ДМСГД. 

11 Или има грешка в данните, предоставени от АСП, или населението на София област се обслужва от услугите в София град и 
околните области – този нисък брой налага доизясняване.

12 Изчисленията включват цялостния капацитет на всеки вид услуга, насочена към деца; общия капацитет на центровете за 
обществена подкрепа; половината от капацитета на услугите, които са предназначени както за деца, така и за възрастни – за-
щитени жилища и центрове за временна грижа.
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Не е ясно, в случая с институциите за деца с увреждания, защо са направени 1169 оценки, ко-
гато официалните данни на ДАЗД сочат, че в институциите за деца с увреждания в края на 2012 
г. живеят 652 деца, а в края на 2013 г. – 542 деца. Вероятно тези 1169 оценки включват всички 
живеещи в институциите за деца с увреждания, включително млади хора и лица на възраст над 
18 години. Въпросът с бързо застаряващото население в институциите за „деца“ с увреждания 
е повод за загриженост от страна на не един професионалист и вземащ решения в процеса на 
планиране на деинституционализацията – до каква степен и дали следва лицата над 18 години 
да се отделят от децата при преместването в новите услуги в общността е въпрос, който беше 
повдигнат от няколко респонденти, до които се допитахме по време на прегледа. 

ДАЗД отбелязва, че „досега са преместени 103 и … до края на октомври ще бъдат преместени 
още 1400“, макар от тях около 300–400 да имат нужда от специални медицински услуги, което 
може да означава, че те няма да са в състояние да бъдат преместени. Системата е достигнала 
критична точка, от която няма връщане назад – процесът е „необратим“, както един от ключовите 
партньори от АСП, до които се допитахме, характеризира ситуацията на децата с увреждания. 
Участниците в събеседванията в рамките на прегледа изразяват редица опасения и притеснения 
относно начина, по който върви закриването на институциите за деца с увреждания, и те ще бъ-
дат отразени по-нататък в настоящия доклад. Независимо от всичко стотици деца и младежи с 
увреждания, включително немалък брой пълнолетни лица, които са живели в отдалечени големи 
институции за деца с увреждания и ДМСГД – в някои случаи от рождението си, са на прага на 
нов етап, в който ще се озоват в малки звена за настаняване от семеен тип, намиращи се в мал-
ки и големи градове. Тази трансформация е възможна в голяма степен поради начина, по който 
Планът за действие се изпълнява и управлява, с цел да се създаде значителна инфраструктура 
от ЦНСТ и защитени жилища на територията на страната, както и да се укрепят услугите в общ-
ността за подкрепа на тези деца. 

5.4. Пилотното закриване на 8 ДМСГД успешно върви към своя край. 

Изграждането на услуги за приемна грижа и създаването на други видове услуги в общността в 
8 пилотни области, участващи в „Проект 2 – ПОСОКА: семейство“, по всичко изглежда успешно 
проправи пътя за закриването на 8 ДМСГД и заместването им с комплекс от „здравно-социални“ 
услуги в общността, включително мобилни услуги, в 8 области. През март 2014 г. само 90 деца 
бяха останали в 8-те ДМСГД от 570-те деца, които вече са били настанени в дома към 1 януари 
2012 г. или които са постъпили през 2012 и 2013 г., както е обобщено в Таблица 3. Повечето от 
децата – 56% от тези, които са напуснали институцията през посочения период, – са излезли от 
системата на формална грижа, като малко повече от половината от тези момичета и момчета 
са били осиновени в България, а малко по-малко от една трета са се върнали в родните си се-
мейства. 39% от децата, напуснали ДМСГД през периода 2012–2013 г., са прехвърлени в друг 
вид формална грижа, като значителен дял от тях – 76% – са преминали в приемна грижа. Не 
е ясно дали са настанени в приемна грижа дългосрочно, преди осиновяване или краткосрочно 
преди реинтеграция. Само 19 деца, или 10 % от напусналите ДМСГД, но останали в системата 
за формална грижа, са били преместени в друга институция през 2012–2013 г. и почти всички 
тези премествания са осъществени през 2012 г. По информация от екипа на проект „ПОСОКА: 
семейство“ всички тези премествания в други институции са направени на основата на оценка 
на потребностите на всяко едно дете – в шест случая поради възрастта на детето, в пет случая 
поради здравословното състояние на детето и в осем случая – за да бъдат по-близко до родното 
семейство или братята/сестрите.

Наблюдават се интересни различия между начините, по които различните области са управля-
вали процеса на извеждане на децата – в Пазарджик например са разчитали повече на осиновя-
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ване в страната в сравнение с другите области, а в Габрово и Русе има по-изразена тенденция 
децата да се завръщат при родителите си в сравнение с други области. В Русе приемната грижа 
е използвана много по-рядко, отколкото в други области, докато в Габрово, Монтана и Търговище 
са разчитали повече на приемната грижа за сметка на осиновяването в страната и реинтегра-
цията в родното семейство. Повсеместно във всичките пилотни области рядко се е прибягвало 
до настаняване в семейство на роднини или близки, което е учудващо, като се има предвид че 
общият брой деца, настанени при близки и роднини, е висок за страната като цяло. Възможно е 
настаняването при настойници да се приема на първо място като мярка за превенция на постъп-
ването в друг вид формална грижа, така че за децата, които са се оказали настанени в тези осем 
ДМСГД, да е правено подробно проучване дали е възможно да бъдат настанени в този тип грижа 
преди да бъдат настанени в институция.

Таблица 3. Обобщени данни за числеността на децата, постъпили и изведени от 8-те пилотни 
ДМСГД за периода 01.01.2012 – 31.12.2013 г.

2012+2013 Останали 
Постъ-
пили

Изведени от формална грижа Останали във формална грижа
Изведе-

ни
Остана-

ли

Пилотни 
области

към 
01.01.2012 г.

в ДМСГД 
през 2012 
и 2013 г.

Завърна-
ли се в 
родното 
семей-
ство

Осино-
вени в 
страна-

та

Осино-
вени в 
чужби-
на

При 
родни-
ни или 
близки

При-
емна 
грижа

Друга 
инсти-
туция

ЦНСТ Почи-
нали

от 
ДМСГД 
през 

2012 и 
2013 г.

в края 
на март 
2014 г.

Габрово 38 30 15 6 10 0 28 0 0 1 60 7

Монтана 35 21 9 6 1 0 21 2 4 0 43 13

Пазарджик 45 36 4 26 10 2 19 1 2 5 69 13

Перник 15 18 6 6 2 1 10 0 0 3 28 5

Пловдив 100 68 24 49 11 2 32 11 5 3 137 32

Русе 44 22 18 23 0 5 7 3 3 7 66 6

София 31 13 6 12 4 1 8 2 0 1 34 7

Търговище 34 20 5 11 5 1 19 0 0 2 43 7

Общо 342 228 87 139 43 12 144 19 14 22 480 90

От всички деца, напуснали ДМСГД – по домове:

Пилотни 

области

% завърнали 
се в родното 
семейство

% осиновени 
в страната

% осиновени 
в чужбина

% при род-
нини или 
близки

% преминали 
към приемна 

грижа

% прехвър-
лени в друга 
институция

% настанени 
в ЦНСТ

% починали

Габрово 25 10 17 0 47 0 0 2

Монтана 21 14 2 0 49 5 9 0

Пазарджик 6 38 14 3 28 1 3 7

Перник 21 21 7 4 36 0 0 11

Пловдив 18 36 8 1 23 8 4 2

Русе 27 35 0 8 11 5 5 11

София 18 35 12 3 24 6 0 3

Търговище 12 26 12 2 44 0 0 5

Общо 18 29 9 3 30 4 3 5

Източник: Доклади от мониторинг по проекта „ПОСОКА: семейство“ – МЗ, 2014 г.; изчисления на автора 

По данните от мониторинга на проекта от 90-те деца, които и все още са настанени в пилотните 
ДМСГД към 30 март 2014 г., 59 са деца над 3 години с увреждания, 57 от които живеят в тези 
домове от преди 1 януари 2012 г., 29 са деца на възраст от 0-3 г. с увреждания, а останалите 2 са 
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бебета на възраст между 0-3 г. без увреждания. Нарастващият дял на децата с увреждания сред 
децата, които са останали в 8-те пилотни ДМСГД, допринася за или отразява едно от въздейст-
вията на процеса на деинституционализация – децата с увреждания са в голям риск „да бъдат 
оставени“ в институционална грижа. Винаги е имало малко повече деца с увреждания в ДМСГД в 
края на годината в сравнение с броя на децата без увреждания, но делът им се е увеличил през 
2013 г. от 56% на 61% – отчасти в резултат на преминаването към почти 100% деца с увреждания 
в 8-те пилотни дома, но също и като отражение на това как подтикът към деинституционализация 
се отразява на други ДМСГД, както е показано на Фигура 8.

Фигура 8. Брой деца със и без увреждания в ДМСГД за периода 2011-2013 г., като данните включват 
и 8-те пилотни ДМСГД13 

 

Източник: 
ДАЗД, 2013; 

изчисления на автора

Има интересни вариации по области в броя на децата с увреждания, за които се полагат грижи 
в ДМСГД в края на 2013 г., както е показано на Фигура 9. От 727 деца над 18% се намират в два 
ДМСГД в област Стара Загора. Тук е отразен също и малкият брой деца в 8-те пилотни области – 
например 31 деца с увреждания в Пловдив представляват 4 пъти по-малко, отколкото в Стара 
Загора, макар детското население от тази първа възрастова група в Пловдив да е два пъти по-
голямо от това в Стара Загора. Възможно е в ДМСГД в област Стара Загора да се изпращат деца 
и от други области, макар броят на деца, постъпващи в старозагорските ДМСГД, както при пове-
чето други ДМСГД, да е спаднал – в случая от малко над 200 през 2012 г. на 177 деца през 2013 г. 

13 Данните от МЗ са малко по-различни, но показват същия модел на нарастващ дял на децата с увреждания в ДМСГД.
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Фигура 9. Брой деца с увреждания в ДМСГД в края на 2013 г.

 

Източник: ДАЗД, 2013

Едно от залегналите в Плана за действие допускания е, че половината деца, постъпващи в сис-
темата за институционална грижа в България, се настаняват от родилните домове директно в 
ДМСГД. Струва си да се изследват данните за постъпване от родилните домове в ДМСГД, за да 
се оцени въздействието от изпълнението на Плана за действие върху този „вход“ в системата.

Контрол на „входа“ на ДМСГД

Броят на бебетата, постъпващи в пилотните ДМСГД от родилните домове, е спаднал с почти 
80% от 91 през 2012 г. на 21 през 2013 г.: от семейства – с около 85% и от болници – с подобен 
дял. Това ясно показва, че когато се постави задачата за „контролиране на входа“ с цел да се 
предотврати настаняването в институция, алтернативи може да бъдат намерени. Засега са на-
лице само общи данни за това къде отиват „пренасочените“ бебета – например дали остават със 
семействата си, дали са настанени в приемна грижа или се препращат към друго ДМСГД в друга 
област. Данните от 7 пилотни РДСП (всички с изключение на РДСП София град, от което все още 
не са получени данни) показват, че има 317 случая на превенция на изоставянето в родилно 
отделение, от които 226 – или 76% – са били успешни, като новородените са останали в семей-
ството си. Не е ясно дали с тези семейства се провежда последваща работа за осигуряване на 
подкрепа с цел предотвратяване на изоставяне впоследствие и за наблюдение на дългосрочните 
резултати след връщането у дома от родилния дом. „Надежда и домове за децата“ (НДД) обаче, 
посочват в своя коментар на първия вариант на настоящия доклад, че последващият монито-
ринг потвърждава, че НДД „са помогнали на семействата на 435 деца в риск от изоставяне, за да 
предотвратят настаняването им в 8-те пилотни ДМСГД в периода януари 2012 – декември 2013 
г. Инструментите за оценка, които използваме, ни позволяват да правим сравнителна оценка на 
семейството и грижата, която полагат за детето си в началото на нашата интервенция, в края на 
подкрепата и 6 месеца по-късно.“ Това е съизмеримо с 226-те успешни случая на превенция в 
7-те пилотни области, цитирани от екипа на проект „ПОСОКА: семейство“. Друга НПО, Фондация 
„За нашите деца“, която работи за превенция на изоставянето на бебета в София и Пловдив, 
съобщава за 90% равнище на успех при задържане на новородените в техните семейства. 

Следователно изглежда вероятно по-голямата част от децата, които не са влезли в ДМСГД от ро-
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дилно отделение през 2012 и 2013 г., реално да са останали в своите семейства, а да не са били 
настанени в друга форма на формална грижа. Това все още не е отразено в данните за децата 
във формална грижа, представени във фиг. 5, и данните от мониторинга за 2014 г. следовател-
но трябва да покажат намаление в дела на децата до тригодишна възраст във всички видове 
формална грижа или осиновяване. Както беше посочено по-горе, възможно е намаляването на 
осиновяванията през 2013 г. да е свързано с докладваната успешна превенция на изоставянето 
на равнище родилен дом.

Данните във Фигура 10, където е показан броят на постъпилите в ДМСГД от родилните домове 
на 100 деца на възраст 0-3 години в областите, показват тенденцията, че където има наложен 
„контрол на входа“ на домовете, децата може да бъдат „пренасочени“ направо от родилните 
домове към услуги в общността. Както на „контрола на входа“, екипът на проекта „ПОСОКА: се-
мейство“ приписва успеха на пилотните области и на това, че „изграждат информираност … като 
дават ясни послания, че ДМСГД като институции няма да съществуват повече. С обединените 
усилия на МЗ, АСП и ДАЗД … успяхме да изградим пълноценно разбиране на процеса на деин-
ституционализация сред местните хора, т.е. че това е процес не само на извеждане на децата от 
институциите, а и на активна работа за превенция на изоставянето.“

Фигура 10 също така показва, че дори в непилотните области по-укрепналите услуги за превен-
ция и увеличените алтернативни услуги, особено увеличеният брой приемни родители и зави-
шената чувствителност към целите на Визията, може да са допринесли за по-строгия „контрол 
на входа“, тъй като намаляването на средния дял на децата, постъпващи от родилните домове 
в ДМСГД в непилотните области, също се е ускорило. Тази тенденция бе потвърдена от учас-
тници в прегледа от структури на областно равнище – „бебета направо от родилния дом при нас 
постъпват по изключение“ (Директор на ДМСГД, непилотна област).

Фигура 10. Брой деца, постъпващи в ДМСГД от родилните домове, на 100 000 деца на възраст 0-3 
години за периода 2011–2013 г.
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Източник: 
ДАЗД, 2014; 
преброяване 

на населението 
на РБ – 2011; 
изчисления на 

автора



Някои области се отличават с особено голям дял на насочване от родилни домове към ДМСГД 
в сравнение с други области или пък с тенденция на покачване на броя на насочените от родил-
ните домове деца и следва да бъдат отбелязани за целите на планирането и мониторинга – виж 
Фигура 11. 

Фигура 11. Брой на насочените от родилни домове деца на 100 деца на възраст 0-3 г. в рамките 
на областта – данни за 8 области с по-висок от средния или увеличен в последните години брой

 

Източник: ДАЗД, 2014; преброяване 
на населението на РБ – 2011; 

изчисления на автора

Средната за страната численост със сигурност спада благодарение на 8-те пилотни области, 
но дори и при отчитане на този факт високите и покачващите се равнища за Видин, Кърджали, 
Стара Загора и Варна или напоследък формиращите се тенденции за завишаване в Ямбол и 
Хасково изискват по-задълбочено проучване.

Наблюдава се увеличаване на броя на насочените за социални услуги или спешна грижа деца 
към ДМСГД в периода 2011–2012 г., което също е отражение на изпълнението на Плана за дейст-
вие и Визията, макар тази тенденция да е започнала да отслабва през 2013 г. Почти всички 
направления са в областите Варна, Бургас, Велико Търново и Плевен. Понякога се касае за 
ползване на медицински услуги за недоносени деца, но в по-голямата част от случаите се търсят 
услуги за дневна или седмична грижа. 
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Фигура 12. Общ брой на насочените от различни места деца към всички ДМСГД и направления 
за социални услуги за всички ДМСГД, включително данни за подбрани области, за периода 2011-
2013 г.

 

Източник: ДАЗД, 2014

По информация от Министерството на здравеопазването броят на децата, настанявани в ДМСГД 
за „седмична грижа“, е нисък, като само 44 деца са били настанени за този вид грижа в ДМСГД в 
градовете Благоевград, Бургас, Русе и Добрич (единствените ДМСГД, които предлагат този вид 
грижа) през 2012 г. и 36 деца през 2013 г., като в края на 2013 в тази форма на грижа са останали 
само 13 деца.

5.5. Разработени са областни стратегии, но не се използват.

Пилотни областни стратегии са разработени в областите Перник, Видин и Русе с подкрепа от 
УНИЦЕФ преди стартирането на изпълнението на Плана за действие, а тестваната посредством 
пилотното ѝ прилагане методика е въведена за използване във всички други области в периода 
2010–2011 г. като част от изпълнението на Плана за действие. През март-април 2014 г. се про-
веде преглед на плановете с цел актуализиране на стратегиите за следващия период с оглед 
на това да се вземе под внимание националната оценка на децата с увреждания над 3 години и 
последващото развитие на услуги в общността. 

Създадените за целта областни звена за планиране не разполагат с постоянен персонал, а раз-
читат на хоризонтални връзки между секторите здравеопазване, образование и социални дей-
ности в администрациите на областните и общинските власти. Екипът, ангажиран с разработва-
нето на областни стратегии и обучение на местни екипи, отчита, че „Методиките за областните 
стратегии и планиране се използват на областно равнище… и повечето области разполагат с 
надеждни екипи, а стратегиите се припознават като свои“. 

Други заинтересовани страни обаче изразяват загриженост по повод ограничената степен, в коя-
то реално се използва информацията от областните планове и стратегии от страна на национал-
ните агенции, които планират и възлагат разработването на социални услуги на територията на 

41Независим преглед на напредъка и предизвикателствата

ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА ДЕЦАТА В БЪЛГАРИЯ – ДОКЪДЕ И НАКЪДЕ?



страната. Някои ключови източници на информация на общинско и областно равнище сочат, че 
макар в областните стратегии да са били изтъкнати ясни потребности от нови услуги, последните 
не са били създадени, а нови услуги се създават само при положение че са възложени и финан-
сирани „отгоре“:

„Областната стратегия за социални услуги бе приета и се проведе обучение за мониторинг при 
изпълнението на стратегията. Всяка година се съгласува стратегия на областно равнище и после 
се пускат услуги, за които е намерено финансиране, а другите услуги чакат до следващата годи-
на“ (експерт към звено за областно планиране).

Ключов източник на информация от НПО на национално равнище потвърждава това: „Стратегии-
те се адаптират към ситуацията пост фактум, например нещо се изключва, ако не се е случило.“ 
Някои гледат на стратегиите по-скоро като на „пожелателни списъци“, а не като на стратегия или 
план, който поставя цели, към реализирането на които да се стремят областните и общинските 
органи на управление“.

За целите на настоящата оценка бяха накратко прегледани и обсъдени с лица, които вземат ре-
шения, и заинтересовани страни на местно равнище две областни стратегии и събрания набор 
от данни. Екипите на областните и общинските администрации и в двете области бяха запознати 
със стратегиите и изглежда използваха данните в работата си. Въпреки това, при положение че 
националните процедури за вземане на решения за деинституционализацията, особено за деца 
с увреждания, понастоящем ръководят процеса на прогнозиране на потребностите от и плани-
рането на услугите, към момента областните стратегии до известна степен са оставени встрани 
и са излишни. Те имат обаче потенциал да бъдат използвани по-пълноценно.
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5.6. Обучението, техническата помощ и изграждането на капацитет се осъществят 
според плана, но е необходимо още.

По данни на звената за управление на проектите към АСП общо 2100 души ще бъдат обучени в 
периода октомври 2013 – края на септември 2014 г. Това включва „400 социални работници, 220 
в ОЗД, 180 в отделите „Хора с увреждания и социални услуги“, а екипите за областно планиране 
са били обучени в оценяване, планиране, мониторинг и оценка. Този повишен капацитет на мест-
но равнище, на равнище общност, заедно с въвеждането на описаната по-горе инфраструктура 
за нови услуги в общността, представлява значително нарастване на капацитета за социална 
работа и доставка на услуги в общността. Социалните работници от ОЗД, по информация от 
персонала на АСП, са „ангажирани в процеса на деинституционализация и работа за превенция 
на изоставянето, реинтеграция и настаняване на децата в приемни семейства и осиновяване“. 
Сред много от респондентите обаче има сериозни притеснения, че осигуреното към днешна дата 
обучение е важно и полезно, то следва да се допълни по редица причини. Има голямо текучество 
сред новите социални работници в ОЗД и много от онези, които са участвали в първоначалното 
обучение, вече са напуснали, а тези, които са дошли на тяхно място, не са имали непременно 
достъп до осигуреното на предшествениците им обучение:

 „... Социалните работници в ОЗД се назначават временно, а новите 
социални работници не са подготвени, обучени и получили подкре-
па…“ (НПО на национално равнище)

„Те [социалните работници в ОЗД] са обучени да подготвят децата 
за настаняване в приемна грижа, но не и как да ги реинтегрират.“ 
(ръководител в областна администрация)

„... основен проблем за специалистите, работещи в практиката, са 
ОЗД – те имат голяма натовареност със случаи – по 100 и повече, 
структури, които не ги подкрепят, и липса на достатъчно експер-
тен опит…“ (НПО на национално равнище)

Набирането, подготовката и обучението на персонал за новите ЦНСТ също е проблематично по 
редица причини, сред които ниското ниво на заплащане, променящите се демографски харак-
теристики на „децата“ с увреждания, които биват премествани в ЦНСТ от институции за деца с 
увреждания, и някои административни въпроси, свързани с начина, по който се управлява фи-
нансирането на ЦНСТ. 

 „Съществува пропуск в образователната система, особено що се 
отнася до множествените увреждания… критериите и процесът на 
подбор на персонал, предоставящ грижа в ЦНСТ, са предизвикател-
ство… Не съм сигурен дали можем да открием подходящ персонал.“ 
(ръководител в областна администрация) 

„... заплатите са смехотворни... методиката за набиране на персо-
нал е бариера пред създаването на добра среда за развитие на дете-
то.“ (ръководител в областна администрация) 
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Обучението и оказването на подкрепа на персонала в ЦНСТ обаче е от решаващо значение:

„Социалните работници и детегледачите имат нужда от подкрепа 
и наблюдение, в противен случай си служат с импровизирани реше-
ния. Хората, които работят по обучението и образованието, не ус-
пяват… да споделят добри практики.“ (участник в групова консулта-
ция с НПО)

„Встъпителното обучение включваше правила и методи за комуника-
ция и посрещане на нуждите на децата, като се познава конкретна-
та диагноза на всяко дете – по време на къпане, хранене, видове игри, 
словесна и несловесна комуникация.“ (служители в ЦНСТ)

По данни на ръководител в областна администрация задържането на персонала в новите ЦНСТ 
също е проблематичен въпрос: „Чувам, че в някои области 70% от персонала в ЦНСТ е вече на-
пуснал.“ Друг ръководител на проект за деинституционализация от областната администрация 
коментира: „Услугата трябваше да се предоставя само за деца, но се оказа, че е за малки деца и 
възрастни. Това не бе очаквано и някои служители напуснаха. Имаме хора на по 36-44 години и 
не бяхме подготвени за това. Клиентите ни са с много увреждания и задържането на персонала 
е рисков фактор.“

Като цяло националната стратегия очертава стратегическа цел и набор от дейности, които са 
концентрирани върху системното изграждане на професионалния капацитет на социалните ра-
ботници и останалия ключов персонал, като например обгрижващите лица в ЦНСТ, специализи-
раните приемни родители и персонала, занимаващ се с помощни дейности в услугите в общност-
та, които са от решаващо значение за постигане на целта на Визията. В хода на изпълнението 
досега са предприети някои стъпки в посока на изграждането на такъв капацитет, но са необходи-
ми по-дългосрочна перспектива и по-систематичен подход, за да се гарантира, че планирането 
на работната сила за системата за грижа за деца може да посрещне текущия натиск, произтичащ 
от процеса на деинституционализация, както и предизвикателствата на променената система за 
месеци и години напред. Това се отнася за всички сфери на социална работа с деца и семейства, 
включително подкрепа на семействата и превенция на разделянето от семейството, реинтегра-
ция, закрила на детето, приемна грижа и осиновяване, услуги за алтернативна грижа от семеен 
тип, но е решаващо и с голяма спешност по отношение на услугите за хората с увреждания – за 
децата на всякаква възраст, за навършили пълнолетие млади хора и възрастните. Тази загриже-
ност относно професионалния капацитет в системата като цяло до голяма степен се споделя и 
признава на всички равнища в нея – от специалистите, работещи в практиката с клиентите през 
ръководителите на услугите, лицата, вземащи решения на общинско и областно равнище и на 
национално равнище – сред НПО, агенциите и министерствата. 

5.7. Дали изпълнението на Плана за действие води до подобряване 
на благосъстоянието на децата?

Както самият План за действие подчертава, за да се отговори на този въпрос, e необходимо да 
се даде определение и да се приеме правна разпоредба по отношение на това какво се разбира 
под „благополучие на детето“ или „благосъстояние на детето“, която да се тълкува по един и същи 
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начин и да се прилага в различните сфери – закрила на детето, социални услуги, образование, 
здравеопазване, правосъдие, социална закрила и развитие на общността. Настоящият преглед 
не е оценка на въздействието на изпълнението на Плана за действие върху децата и младите 
хора, тяхното благосъстояние или грижата за тях. Стана възможно да се събере информация за 
част от впечатленията на професионалната общност, която работи за благосъстоянието на дете-
то, както и от съвсем малък брой млади хора, но това по никакъв начин не може да се приеме за 
категорична оценка дали е налице „подобряване на благосъстоянието на децата“.

Много респонденти, с които проведохме събеседвания за целите на настоящия преглед, изрази-
ха загриженост дали разчитането на Центровете за настаняване от семеен тип и другите услуги 
от типа „малки групови домове“, които са във фокуса на стратегията на Плана за действие, ре-
ално ще сложат край на институционализацията на децата, или само ще я пренесат в по-малки 
институции на нови места. Общият дискурс на всички, с които разговаряхме, се отнасяше до 
„опасността от ре-институционализация“, „няма ли това пак да са институции, само че по-мал-
ки?“, „новите малки групови домове не са толкова различни“, „важно е да изведем институцията 
от детето, а не детето от институцията“. Тези опасения се отразяват в тревогата по отношение на 
големината на ЦНСТ – „12 постоянни места + 2 за спешно настаняване“ – сред професионалната 
общност; по отношение на липсата на достатъчно персонал и други специализирани ресурси за 
деца (и възрастни) с увреждания – няколко респонденти посочиха, че стандартите за услугата 
ЦНСТ са „разработени за деца без увреждания“ – от гледна точка на недостатъчното финансира-
не за този вид услуга и липсата на подкрепящи услуги в общността; в загриженост дали бившите 
служители на домовете за деца с увреждания могат или трябва ли да бъдат преназначавани в 
новите услуги, тъй като е възможно те просто да запазят „старите си практики“; и опасенията по 
отношение на стандартните проекти на сградите на ЦНСТ, които много респонденти приемат 
като приличащи „повече на малки институции, отколкото на дом от семеен тип“.

Много специалисти по благосъстоянието на детето, както държавни служители, така и от непра-
вителствения сектор, независимо дали доставчици на услуги или длъжностни лица, вземащи 
решения, изразиха също опасение, че внимателният двуетапен процес на изготвяне на индиви-
дуални оценки е бил компрометиран, тъй като има опасност индивидуалните планове за грижа 
да бъдат пожертвани в бързината да се запълнят празните ЦНСТ, така че условията на финан-
сирането да бъдат изпълнени. Както доизяснява една НПО: „Тези условия намериха израз в 
„Методика за прилагане на единен разходен стандарт за делегираните от държавата дейности, 
функция „Социално осигуряване при отчетността на разходите по схеми за предоставяне на 
БФП: „Живот в общността“ и „Да не изоставяме нито едно дете“ – Компонент 2“, съгласно която 
единните разходни стандарти се прилагат спрямо заето място в услугата, а не спрямо нейния 
капацитет. Именно тази Методика доведе до необходимост от разширяване на целевата група, 
неясноти по отношение на „списъците“ и ненужно запълване на капацитета на новите услуги, 
което от своя страна породи притеснения за „реинституционализация“.“

Планът за действие предвижда процес с продължителност от 3-6 месеца, през време на който 
персоналът на ЦНСТ и децата да се срещат преди да се предприеме преместването на новото 
място, а децата да посетят мястото, където ще бъдат преместени, преди да се пристъпи към са-
мото преместване. На практика обаче не винаги е възможно това да се случи, както е планирано: 
„Бяха организирани три срещи между новия персонал и децата и младите хора в институцията 
преди реалното преместване на новото място. Нямаше транспорт, с който да бъдат превозени 
децата, затова заменихме посещението с показване на снимки от мястото, където ще бъдат пре-
местени.“ (член на персонала на ЦНСТ) 

Правени са опити, доколкото е възможно, да се осигури участието на децата и младите хора (и 
пълнолетните) от институциите за деца с увреждания и от ДМСГД в процеса на вземане на реше-
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ния чрез конференциите по случай на втория етап от процедурата по изготвяне на индивидуална 
оценка. Той е реализиран през 2012 г. и 2013 г., за да се гарантира, че са взети добри решения 
за плановете за грижа и че е определен най-добрият интерес на всяко отделно дете и то е из-
слушано. Не винаги обаче е било възможно децата и младите хора да се включат. Според един 
доклад за конференциите по случай на НПО Лумос (Лумос, 2013 г.) 25% от децата и младежите 
в институциите за деца с увреждания и 5% от децата над 3-годишна възраст с увреждания, оце-
нени в ДМСГД, са участвали в конференцията по техния случай и са се включили във вземането 
на решение.

За целите на настоящия преглед бяха интервюирани трима младежи, които са напуснали голя-
ма институция и вече три месеца живеят в защитено жилище. Техните наблюдения са, че сега, 
когато живеят в малка група, „персоналът не може да ни пренебрегва и просто да си седят и да 
си пият кафе… Според мен така е по-добре; да си в апартамент, а не в онези големи сгради. Там 
само ядеш и нищо не научаваш.“ Те споделят също, че в големите институции малките деца са 
по-уязвими на насилие и тормоз от по-големите, докато в по-малка среда, приличаща повече 
на средата в едно семейство, всяко насилие по-лесно се забелязва и може да бъде сведено до 
минимум от персонала. 

Една неправителствена организация, Център за независим живот14, е провела дълбочинни ин-
тервюта през 2012 г. с четирима младежи с увреждания, които са се преместили в малък групов 
дом (МГД в цитата по-долу от уебсайта на ЦНЗ) от институция и споделят следните впечатления:

„В дома ми беше по-добре. Когато дойдох тук, цяла седмица не можах 
да спра да рева“ – споделя млада жена, която през последните две 
години живее в чисто ново защитено жилище. Друг клиент на „ус-
лугата“ ЗЖ споделя: „Е, да – предпочитам си в дома, но ние вече сме 
големи за там, така че нямаме избор. Иначе бих си останала в дома 
завинаги. Тук въобще не ми е толкова приятно да живея.“ Друг от 
живеещите в ЗЖ се чуди: „Тук мебелите са нови, всичко е ново и боя-
дисано, но в дома беше по-добре. Не знам защо, просто там ми беше 
всичко... Имаше повече хора.“ Едно младо момиче бързо намира обяс-
нение: „Ами в дома даже и това беше по-добре, защото всяка стая си 
е с тоалетна и баня. Тука има две тоалетни по принцип, но едната е 
за госпожите. За другата, когато някой се заключи вътре, трябва да 
чакаш. А ние сме десет човека все пак...“ Нейната съквартирантка не 
е съгласна: „Сградата е хубава, но отношенията не са хубави... Имам 
предвид отношенията между нас и госпожите.“

Директор на дом за деца, интервюирана за целите на настоящия преглед, която преди е била ди-
ректор на ЦНСТ, смята че по-малките институции са по-добри, тъй като „децата получават по-до-
бра грижа и персоналът има време да им отделя повече внимание“, но – продължава тя – „някои 
деца искат да бъдат насочени в ЦНСТ, а други не искат, особено тези, които са над 12-годишна 
възраст; какво трябва да стане, ако едно дете не иска да бъде преместено?“. Директорката за-
яви, че тя е „доволна“ от процеса на изготвяне на индивидуални оценки и „да се надяваме, че 
оценките ще бъдат приложени“.

Приемната грижа, друг основополагащ елемент от изпълнението на Плана за действие към 
днешна дата, също буди загриженост сред някои респонденти, макар и в по-малка степен, осо-
бено сред специалистите по грижа за детето, както държавни служители, така и от неправител-
ствените организации. Притеснението е, че услугата приемна грижа се изпълнява от новоназна-

14 Център за независим живот, Реинституционализираща деинституционализация, 27.03.2013 г. http://www.cil.bg/en/News/27.html – 
използвана от интернет на 19.05.2014
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чени социални работници, които нямат почти никакъв опит и не получават достатъчно обучение 
и подкрепа. Няколко респонденти споделят впечатлението, че приемната грижа е създадена като 
универсална алтернативна услуга, която да обхване всички, без да се разбира нейният потенци-
ал да работи като „подкрепяща временна услуга за деца и семейства“ с цел да се предотврати 
отделянето на детето от семейството.

Според много специалисти по грижа за децата, с които се проведоха събеседвания за целите на 
настоящия преглед, приемната грижа в голяма степен се използва за бебета и малки деца, а не 
за по-големи деца или за деца с увреждания, и че когато се използва за малки деца без увреж-
дания, обикновено е за временна грижа преди осиновяване „Не е имало настаняване в приемна 
грижа на дете с увреждания [от ДМСГД в тази област].“ (Директор на ДМСГД, Враца)

КАРЕ 2. Казус – приемна майка, която се грижи за две деца

Една приемна майка, която преди е работила в ДМСГД, сподели своя опит – взела е за при-
емна грижа дете с увреждания от ДМСГД, а след това се е съгласила да вземе и едно бебе за 
спешно краткосрочно превантивно настаняване. Тя съобщава, че е участвала в задължител-
ните обучения, посещавана е веднъж месечно от социален работник за целите на наблюде-
нието и за „строги проверки на условията, наличието на отделно легло за детето“. Тя описва, 
че именно тя е поела инициативата да организира и финансира операция на настаненото 
при нея дете (момиче), която е подобрила състоянието му и то е проходило. Друго очевидно 
подобрение, за което тя съобщава, че е настъпило след настаняването на детето при нея, са 
неговите комуникативни умения: 

Детето, което взех, беше с некомпетентно поставена диагноза. Пишеше, че в бъдеще 
може да се наложи ортопедична операция, дори няколко операции, и то доста скъпи. Аз 
даже попитах социалните работници дали може да се очаква финансова помощ за тези 
операции. Те отговориха, че детето трябва да мине на ТЕЛК, а аз да започна да спестявам 
пари за операцията. В момента, в който видях детето, разбрах, че диагнозата не е вярна, 
и сама започнах да търся лекари.… Освен диагнозата нямаше никакви други предписания 
как да се грижа за детето и никакви други специалисти не ни посетиха за съвет. Аз съм 
медицинска сестра все пак… Когато взех бебето, другото дете стана много агресивно, 
даже искаше да пие мляко от бебешкото шише. Купих и за нея същото шише като за бебе-
то… Никой не ме консултира как да се справя с две деца едновременно.… Не знам за никак-
ви планове или какво ще стане с децата. За бебето просто ми се обадиха неочаквано един 
ден. Социалният работник ми разказа за случая и че нямат друго семейство. Обсъдихме 
това вкъщи и решихме да вземем бебето, новородено, на българка, която си го иска, но ѝ 
трябва известно време, за да си го прибере. Няколко дни след раждането на детето ме 
заведоха в болницата, която се намира в друг град в областта, и взех бебето. Отидохме 
заедно и се запознах с майката. Оттогава тя идва всеки месец да си вижда детето. 

Приемна майка, участничка във фокус група, Монтана

Макар случаят, описан в Каре 2, да е единичен и да не може по никакъв начин да бъде приет като 
представителен за цялата практика по проекта, той илюстрира няколко момента както в под-
крепа на опасенията на професионалната общност, така и в тяхно опровержение – приемната 
грижа в този конкретен случай е използвана по редица начини, включително за предотвратяване 
на настаняване в ДМСГД след раждането и за дете с увреждания. Макар сред някои от респон-
дентите да е широко разпространено усещането, че приемната грижа не се използва за деца с 
увреждания, както този случай, така и представените по-горе статистически данни за закриване-
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то на ДМСГД показват противното. Професионалната общност вероятно има основания за опа-
сения как се прилага приемната грижа от социалните работници от екипите по приемна грижа, 
които са с недостатъчно обучение и подкрепа, след като цитираният приемен родител изглежда 
няма никаква представа за плановете за грижа за нито едно от настанените при нея деца и като 
че ли почти не получава друга помощ, освен месечните посещения на социалния работник. А 
ако е планирана реинтеграция с родната майка на бебето, то тогава е малко вероятно ежемесеч-
ните посещения и приемната грижа с отворен край да са подходящи за проправяне на пътя към 
успешната реинтеграция. Вероятно се работи допълнително с майката на бебето, но приемната 
майка няма представа за това.

Представител на Националната асоциация за приемна грижа, участващ в груповата консултация 
с НПО, обобщава опасенията за начина, по който се развива приемната грижа, по следния начин:

„Тя е бюрократична. Държавата експлоатира приемните семейства, 
никой не знае какво се случва в действителност с децата в приемна 
грижа. Например няма адекватна здравна оценка, нито достатъчно 
подкрепа за приемните семейства. ОЗД местят децата от семей-
ство в семейство, без да извличат никакви поуки. Често бедността 
е поводът за извеждане на децата в приемна грижа, а това създава 
лош образ на приемната грижа.“

Според НАПГ в писмените бележки, изпратени на екипа на прегледа през юни 2014 г., има реди-
ца проблеми, съобщени от приемни родители, които дават основание да се твърди, че „приемни-
те семейства се експлоатират от държавата“, и които може да се групират в три основни области 
на опасения:

1. Договорни отношения, които не защитават трудовите права на приемните родители и пра-
вото им на отпуск по болест, годишна почивка, заместваща грижа и други видове подкрепа. 
Очакването приемните родители да нямат друга трудова заетост, макар че българското зако-
нодателство не го забранява.

2. Организацията на плащанията, включително забавяне или отмяна на еднократни суми за 
лични принадлежности или оборудване за приемното дете, забавяне на плащането на помо-
щта за приемната грижа, предназначена да покрие разходите за осигуряването на грижата за 
детето, неплащане на транспортни разходи за участие в организирано обучение, посещение на 
услуга или по време на процеса на запознаване с приемното дете, неплащане за покриване на 
разходите за актуализиране на документацията на дете, за което е планирано осиновяване.

3. Организацията на настаняванията, включително липсата на ангажиране или комуникация с 
приемния родител по отношение на плана за грижа за детето, планираната продължителност 
или цел на настаняването, историята на детето или здравния му статус; приемните родители 
може да са изразили предпочитание да се грижат само за определен тип деца, но след това 
при тях се настаняват деца с друг профил; системата за подкрепа на приемните родители се 
приема от тях като фокусирана по-скоро върху това да ги проверява, отколкото да ги подкрепя 
или да повишава капацитета им или достъпа до други услуги за детето.

Без задълбочена оценка само въз основа на наличната информация е трудно да се установи 
точно до каква степен се използва приемната грижа на този етап от изпълнението на Плана за 
действие, но цялостното впечатление е, че приемната грижа се използва по все повече различни 
начини без единна практика или набор от стандарти, които да се прилагат в рамките на приети 
спецификации за услугата, макар да са в процес на разработване. Сред респондентите битува 
опасението, че без съгласувани действия децата, настанени в недостатъчно подготвените и под-
крепени приемни семейства, може да са заплашени от нанасяне на вреда.
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Агенцията за социално подпомагане заявява:

„За предоставянето и развитието на услугата [приемна грижа]… е създадена строго регла-
ментирана законодателна рамка… За повишаване качеството на приемната грижа и усъвър-
шенстването й през 2012 и 2013 г. се предприеха следните мерки и действия:

 ● Актуализиране на Методиката за условията и начина на предоставяне на социалната 
услуга „приемна грижа“ от междуведомствена работната група;

 ● Разработване на Стандарт №14 за синхронизиране на процедурите по приемна грижа 
и осиновяване, включен в актуализираната Методика по приемна грижа. Стандартът 
включва две процедури – при случаи на национално осиновяване на деца, настанени в при-
емни семейства, и процедура при случаи на международно осиновяване;

 ● Разработване на Методическо указание за сътрудничество и координация при осъ-
ществяване на административни процедури по осиновяване в страната или в чужбина на 
деца, настанени в приемни семейства, социални услуги от резидентен тип или специали-
зирани институции;

 ● Актуализиране на Програмата за обучение на кандидатите за приемно семейство, при-
ложена към Методиката;

 ● Разработване на практически инструмент – методика за оценка на качеството на со-
циалната услуга приемна грижа;

 ● Изготвяне и предоставяне на указателни писма до териториалните поделения на АСП 
за подпомагане процеса на предоставяне на приемната грижа, касаещи нормативните 
промени, както и за преодоляване на горепосочените проблеми;

 ● Провеждане на работни срещи с териториалните структури на АСП, на които бяха 
представени както напредъкът в развитието на приемната грижа, така и констатира-
ните проблеми.

В рамките на проекта като дейност е заложено да бъде изготвен и проект на единен фи-
нансов стандарт за услугата „приемна грижа“. Към настоящия момент проектът на единен 
финансов стандарт е разработен от двама доценти от ВТУ и се очаква да бъде представен 
на междуведомствената работна група. Това ще даде основание за промяна на правната 
регулация на социалната услуга „приемна грижа“ и предоставянето ѝ като държавно делеги-
рана дейност.

АСП подчертава – и настоящият преглед го потвърждава, – че са постигнати някои много важни 
резултати във връзка с развитието на приемната грижа от началото на изпълнение на Плана за 
действие. Нараснал е броят на приемните родители, които са на разположение на децата като 
цяло, нараснал е броят на по-големите деца, които използват приемна грижа, и броят на децата 
с увреждания, които използват приемна грижа. По информация от АСП „… към 30 април 2014 
г. общият брой на децата, преминали през услугата [приемна грижа], е 1295 деца – 612 деца на 
възраст 0-3 г., 659 на възраст 3-14 г. и 24 деца на възраст 14-18 г. От тях 76 деца са с увреждания.“

Както беше посочено в началото на този раздел, не е възможно да се направи оценка дали е 
постигнато „подобряване на благосъстоянието на децата“ без пълна оценка, проведена с процес 
на участие. Въз основа на осигурените за настоящия преглед доказателства обаче може да се 
отбележи следното:

 ● ако посетеният за целите на настоящия преглед ЦНСТ беше типичен за всички ЦНСТ, тогава 
те се намират в общността и макар и да не изглеждат като семейно жилище, сградите са до-
бре проектирани и са подходящи да изпълняват много различни функции като услуги в общ-
ността, включително малки резидентни звена;
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 ● физическото преместване на деца от изолацията, която е типична за повечето институции 
за деца с увреждания, в общността има потенциала да донесе големи ползи, които в крайна 
сметка ще подобрят благосъстоянието и благоденствието на децата; тези ползи се натруп-
ват там, където е постигнато истинско социално приобщаване; ясно е, че въпросните ползи 
не могат да станат незабавно видими, тъй като процесът на деинституционализация трябва 
да стане факт и за самото дете, също както и процесът на интегриране на ЦНСТ в местната 
общност и оказването на помощ на децата, живеещи в него, да намерят своето място и да се 
ангажират активно с живота на общността – и двата процеса може да отнемат доста време;

 ● извлечените поуки от закриването на Могилино, Тетевен, Горна Козница и Широка лъка, които 
са документирани (Ноу-хау център, 2013 г.; УНИЦЕФ, 2013 г.), показват, че извеждането на 
децата в малки звена за грижа носи неоспорими ползи за благосъстоянието им дори когато 
тези звена не са непременно „от семеен тип“ и дори когато връзките с образователните и со-
циалните услуги в общността не се създават незабавно;

 ● много от ползите от живота в ЦНСТ в общността зависят от способността на персонала на 
ЦНСТ и персонала на другите общински и областни мрежи от услуги да осигурят на децата, 
живеещи в ЦНСТ, възможност да участват в „обичайни“ дейности извън самия център, вклю-
чително да ходят на училище, в дневни центрове, да участват в общински спортни дейности, 
в културни дейности и заетост;

 ● изглежда е поставена основата за предоставяне на приемна грижа за повече деца, отколкото 
преди реализирането на Плана за действие. Това може да налага консолидация и прецизира-
не, но ползите от приемната грижа, особено за малките деца, са добре документирани. Макар 
да са основателни конструктивните притеснения за неадекватно подкрепената приемна гри-
жа, изглежда обаче, че децата, изведени от ДМСГД и настанени в приемна грижа, или които 
са настанени направо в приемна грижа, вместо в ДМСГД, се радват на „подобрения в детското 
благосъстояние“. Тези подобрения могат да се задържат и да стигнат дори до повече деца в 
бъдеще, стига системата да бъде подкрепена чрез системно прилагане на качествени стан-
дарти в приемната грижа, включително изпълнение на мерки за закрила на детето на всички 
етапи от цикъла на приемната грижа, взискателна оценка и обучение на приемните родители, 
подкрепа за тях и за настанените при тях деца, редовен преглед на плановете за грижа с ясни 
цели и задачи за всяко дете, настанено в приемна грижа, участие на децата във вземането 
на решения, подкрепа за децата да поддържат връзка с родните семейства, когато е уместно, 
добър мониторинг и подкрепа за напускащите системата за грижа. За по-нататъшното раз-
витие на приемната грижа може да е полезно по-активното ангажиране в разработването на 
стандарти и нормативни актове на НПО, специализирани в приемната грижа.
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6. Заключения – силни и слаби страни 
на Плана за действие и неговото прилагане

СИЛНИ СТРАНИ

Политическа воля и ангажимент
Почти всички респонденти на първо място цитират „политическа воля и ангажимент“, когато бъ-
дат запитани за силните страни на Плана за действие и неговото изпълнение – както коментира 
един представител НПО по време на срещата, която се проведе за целите на настоящия пре-
глед, „Държавата привлече НПО и общините“, а друг подчерта „висока ангажираност в самото 
начало от страна на институциите на национално равнище“. Няколко от респондентите сподели-
ха, че макар да има известни забавяния, ангажираността на политическо равнище и фокусът се 
запазват независимо от „напрегнатата политическа обстановка през годината“. Ръководителят 
на проекта от страна на ЕС, който беше интервюиран за целите на настоящия преглед, също 
смята, че „България има много добра рамка на политиката, има някои предизвикателства при 
изпълнението – да се гарантира приемственост между различните правителства, да не се загуби 
набраната инерция и да се гарантира постоянен ангажимент от страна на всяко следващо пра-
вителство“.

Представители на ръководствата на двете основни министерства, които отговарят за изпълнени-
ето на Визията и Плана за действие, добре разбират процеса и потвърдиха политическия анга-
жимент на новото правителство:

„Закриването на специализираните институции ще стане по план… 
Животът в институция уврежда децата, жизненоважно е да се създа-
де семейна среда и това да се балансира с необходимостта от бързи-
на. Трябва да продължим… Деинституционализацията е политическа 
и институционална реформа, която вече има дълбоки корени.“ 

(зам.-министър на труда и социалната политика)

Министерството на труда и социалната политика изразява също и убеждението на правител-
ството, че процесът на деинституционализация, който започна с децата, трябва да се приложи и 
към „… старите хора и възрастните с увреждания, тези, които се нуждаят от дългосрочна грижа. 
Конвенцията на ООН за хората с увреждания трябва да бъде интегрирана в законодателството“. 
Това отразява и гледната точка на ЕС, а именно, че деинституционализацията е приоритет на 
социалната политика в България, с едно допълнително уверение, че „фокусът въпреки всичко 
ще остане върху децата“, което ще продължи да има подкрепата на ЕС. Това е желано и важно 
признание за необходимостта от разширяване на обхвата на Визията, а това означава да се от-
вори вратата за разработване на всеобхватна политика по проблемите на хората с увреждания, 
способна да гарантира, че децата с увреждания, които са били деинституционализирани като 
част от изпълнението на Плана за действие, могат реално да се надяват, че никога няма да бъ-
дат „върнати“ в голяма институция, когато станат възрастни.

Също много важен белег на политическа воля и междусекторна ангажираност към реформата е 
това, че неправителствените организации, работещи в сферата на благосъстоянието на детето, 
са създали Коалиция „Детство 2025“, която осигурява мащабна обединена подкрепа за изпълне-
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нието на Плана за действие. Коалицията има потенциал да работи като неправителствен парт-
ньор на основните министерства, които вземат решения, и изглежда ангажирана в конструктивен 
и постоянен политически диалог с правителството. Както е посочено в Европейските насоки за 
преход от институционална грижа към грижа в общността15, НПО имат редица функции в правил-
ния процес на деинституционализация, една от които е да помагат за гарантиране, че набраната 
инерция и ангажиментът към реформата се запазват и при смяна на правителството.

Още една проява на силен политически ангажимент, който е движещата сила за изпълнението на 
Плана за действие, може да се открие и в широкия консенсус сред почти всички заинтересовани 
страни, че „това, което е започнало, трябва да бъде завършено“. Макар много от заинтересо-
ваните страни да имат опасения за изпълнението му към днешна дата и да са открили редица 
рискове и предизвикателства, които се разглеждат в следващата глава на настоящия доклад, 
въпреки всичко налице е силна ангажираност с „необратимия“ процес, който трябва да бъде до-
веден до планирания си завършек.

Ясна визия, която се разбира и споделя от широк кръг заинтересовани страни на 
всички равнища
Респондентите на всички равнища и от всички сектори, от работещите на първа линия до най-
високопоставените длъжностни лица, които вземат решенията, показват ясно разбиране и спо-
деляне на основните елементи на Визията и Плана за действие:

„[Силните страни на] Визията, и принципите, и ключовите подходи, 
концепцията за деинституционализация – всичко това обединява за-
интересованите страни“… „съпричастност на гражданското обще-
ство и общините“ … „планът възлага отговорности и ангажименти, 
включително за промяна на законодателството и нагласите“… „не 
само пет проекта“ (участници, групова консултация с НПО)

„Отстрани изглежда, че Министерството на труда и социалната 
политика води и носи отговорността, но има отговорности на всич-
ки равнища и във всички сектори. (зам.-министър на труда и социал-
ната политика)“

Респондентите от областните и общинските администрации коментират успеха на Визията и 
Плана за действие като създаване на „добра синергия между структурите и равнищата“, а един 
кмет отбеляза: „… деинституционализация не е просто една дума, ние я прилагаме ежедневно. 
Ние имаме ясни цели, политики за прилагане и полагаме максимална грижа при преместването 
на децата.“ Представител на РДСП добави, че „междуведомствените отношения са много ста-
билни… Държава, община и НПО работят ръка за ръка“.

Представители на общинската и областната администрация от областта, която не участва в дей-
ностите по всичките 5 проекта, демонстрираха не толкова енергична съпричастност към Визи-
ята, колкото някои други заинтересовани страни, но въпреки всичко е налице ясно разбиране 
какво трябва да се направи в областта във всички сфери на Плана за действие и се наблюдават 
убедителни резултати.

15 Европейска експертна група по въпросите на прехода от институционална грижа към грижа в общността, ноември 2012 г.
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„Преди три години имахме 130 деца в ДМСГД, сега там има 42 деца… 
бюрокрацията намаля и се ускори осиновяването… децата остават 
там по-кратко. В сравнение с другите области приемната грижа се 
развива бавно, но имаме доказали се семейства, в които вече се на-
станява второ и трето дете. Причините за намаляването на броя 
деца в ДМСГД са по-добрата превенция в родилното отделение; бър-
зата реинтеграция – децата се настаняват за лечение и след това 
се връщат при родителите.“ (директор на ДМСГД)

Задълбочените и професионални индивидуални оценки на всички деца с увреждания над 
3-годишна възраст, които се извеждат в услуги в общността, се посочват като силна страна от 
почти всички респонденти.

„Процесът започна с детайлни оценки, с допълнителни ресурси, ус-
пяхме да установим важни фактори, свързани с потребностите на 
децата. Оценките непрекъснато се актуализират. Беше проведена 
втората оценка – конференция с участието на учители, приятели, 
значими възрастни, самите деца. Това беше много важно за вземане-
то на решения… Въз основа на потребностите на децата беше из-
готвена карта на услугите.“ (Враца, групова консултация с държавни 
структури на областно ниво) 

„Индивидуалните оценки са една от силните страни от изпълнение-
то на плана.“ (участник, групова консултация с НПО)

Сред много респонденти обаче се наблюдават известни опасения до каква степен се изпълня-
ват индивидуалните оценки и планове. Забавянето в строителството на сградите за услугите 
означава също, че тези планове ще се прилагат на доста по-късен етап след извършването на 
първоначалните оценки и дори вторите оценки/конференции по случай. Много деца, за които 
конференциите (втората оценка) са проведени през април 2013 г., една година по-късно все още 
чакат техният план да бъде изпълнен – по думите на един от представителите на държавата „… 
липсваше синхронизация на сроковете на петте проекта“.

НЯКОИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РАЗРАБОТКАТА НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ МОЖЕ ДА СЕ 
ПРИЕМАТ ЕДНОВРЕМЕННО И КАТО СИЛНИ СТРАНИ, И КАТО СЛАБОСТИ.

Фокусът върху деинституционализацията на децата с увреждания и закриването на 8 
ДМСГД и всички домове за деца с увреждания като приоритет означава, че има ясни, краткосроч-
ни и постижими цели, за изпълнението на които работят всички основни действащи лица. Това 
обаче е и слабост, защото фокусът върху извеждането на децата от големите стари институции 
за деца с увреждания вероятно е допринесъл за превръщането на превенцията и подкрепа на се-
мействата във второстепенен приоритет и за изместването встрани на областните планове като 
двигател за развитието на услугите. Възможно е в осемте пилотни области по проекта „ПОСОКА: 
семейство“ превантивната работа да е била по-успешна, а областните планове да са използва-
ни по-систематично, за да се планират и разработват услуги. Въпросът за изпълнението на об-
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ластните планове се разглежда по-нататък в темата „Слабости и предизвикателства“ и в раздел 
7, който включва препоръки за следващия етап от изпълнението на Плана за действие. Някои 
респонденти изказват предположението, че стратегията за създаване на нови инфраструктурни 
обекти, в които да бъдат преместени децата с увреждания, е убедителен начин за мотивиране на 
общинските власти да се включат в процеса на деинституционализация, тъй като напълно реал-
ните/материални проекти за сгради, в които се изразява изпълнението на стратегията, са добър 
начин за ангажирането им в процеса „да се мотивират общините да строят къщи и да обърнат 
внимание на този въпрос“.

Организирането на изпълнението на Плана за действие на етапи, чрез постепенното 
включване на нови услуги и апробирането на закриването на някои видове институции се приема 
от някои респонденти, главно областни и общински власти и ръководители на услуги, като силна 
страна на разработката на Плана за действие:

„Постепенното включване и апробирането е силна страна на изпъл-
нението.“ (експерти на МЗ)

„Добре е, че [деинституционализацията] не се прави едновременно 
за всички, а под формата на постепенен процес; колкото по-дълго 
време отнеме, толкова по-добре за всички засегнати от нея.“ (дирек-
тор на ДМСГД)

Други респонденти смятат, че процесът е твърде бавен, а забавянията, причинени от процеду-
рите за сключване на договори за строителство, са показателни за пречките, които общинските 
власти поставят пред процеса на деинституционализация – „общините в малките села със стари 
институции бавят работата и създават пречки“ (държавен служител с ръководни функции); „про-
цесът се инициира на централно равнище, така че е трудно да се убедят общините да инвести-
рат в тези услуги за деца.“ (участник в групова консултация с НПО)

Надграждане върху извлечените поуки от предишни процедури за деинституционализация

Самият план за действие подчертава необходимостта да се използват най-добрите практики и 
много респонденти изтъкват, че в това отношение има известен успех. Една НПО отбелязва, че 
сега има „добро приемане на децата, които се местят в общността, а преди три години имаше 
проблеми“. Друг подчертава „да можем да се учим от грешките“ като ключова силна страна на 
изпълнението.

Редица НПО обаче не са съгласни, че държавата използва при разработването на стратегиите и 
подходите си в достатъчна степен съществуващите добри практики, в частност по отношение на 
приемната грижа: „Ние прилагаме международно признати стандарти в услугата приемна грижа, 
те са документирани – това е готов модел. Защо да не се използва?“ (участник, групова консул-
тация с НПО). Също важи и за превенция и подкрепа на семействата – вж. по-долу представя-
нето на услугите за ранна интервенция. Европейският съюз също вижда необходимостта да се 
направи още за „интернализиране на предложенията на НПО, за консултирането с НПО, като 
се отчита, че е възможно НПО понякога да се опитват да налагат своя дневен ред и интереси, 
както и разбирането, че българското правителство може да е имало притеснения в миналото за 
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капацитета на НПО да управляват европейски фондове, но сега вече има по-голяма увереност в 
техните способности – ЕС би искал опитът на НПО да оказва влияние както върху разработката, 
така и върху изпълнението.“

Макар да изглежда, че има известни опити да се гарантира събирането на доказателства от 
оценки и наблюдения, които могат да помогнат за осигуряване на информация за по-доброто 
разработване както на практиките, така и на политиките, например поредицата от оценки на Но-
ухау центъра, те не са официално възложени от държавата като част от изпълнението на Плана 
за действие, а в самия план не се наблюдава да има заделени ресурси за оценяване на добрата 
практика и подкрепа за мултиплицирането ѝ като част от реализацията му. Ангажиментът за раз-
работването на политики и практики, основани на стабилни доказателства, изглежда – по думите 
на един респондент – „в най-добрия случай твърде вял“.

56 Независим преглед на напредъка и предизвикателствата

ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА ДЕЦАТА В БЪЛГАРИЯ – ДОКЪДЕ И НАКЪДЕ?

©
 U

N
IC

E
F

 B
ul

ga
ria

/K
at

e 
H

ol
t



Големи инвестиции в инфраструктура за услуги в общността
Както беше посочено по-горе, инвестирането в нови сгради за услугите в общността и в разхо-
дите за създаването на услугите, набирането и обучението на персонала представлява за някои 
респонденти стратегически важна дейност, защото е своеобразен вход към процеса на деинсти-
туционализация за общинските партньори чрез ангажирането им за изпълнение на дейности, ко-
ито те разбират. За други това е необходимото предварително условие за извеждането на децата 
с увреждания от социалната изолация в големите институции и настаняването им в общността 
поне в краткосрочен план. И при двата варианта може да се отчете като силна страна появата 
на инфраструктура в общността (независимо какви са нейните недостатъци), която може да се 
използва за създаването на среда от „семеен тип“.

За някои респонденти обаче харченето на големи суми за сгради само за да се създадат по-мал-
ки институции, както и опасността от „реинституционализация“ надхвърлят ползите и инвестици-
ите в инфраструктура могат да се считат за неуспех на Визията:

„По-скоро социалното неглижиране, отколкото увреждането, е до-
вело до това те [децата] да не са подготвени за независим живот. 
Създават се отделни паралелни системи, малките групови домове 
са най-лошата част от реформата… Това, което е необходимо, е 
приобщаване. В здравната система и в системата за рехабилита-
ция; интегрирано образование, приобщаващо образование – логопеди 
и специалисти в обичайната среда… жилища в обикновени жилищни 
квартали, лично пространство – самостоятелна стая за всяко дете; 
замяна на социалните работници с обгрижващи лица, обучени да по-
лагат грижи за децата така, както биха се грижили за собствените 
си деца; специализирана приемна грижа за децата с увреждания…“ 
(участник в групова консултация с НПО)

Този въпрос е подчертан и в един доклад16 за поуките от затварянето на дома за деца с увреж-
дания в Могилино:

„Изглежда така, сякаш защитените жилища по правило се създават 
там, където има сграден фонд и общинска структура или организа-
ция, която да е готова да инвестира в писане на проект и управле-
ние на бъдещата услуга. Центрирането върху сградите, а не върху 
хората, води до неприятното усещане, че хората с увреждания са 
използвани (отново) за разкриване на работни места и усвояване на 
средства.“

Центърът за независим живот също подчертава възможностите за високо равнище на печалба 
за строителните компании от тази дейност и риска от корупция, свързан с всяка строителна дей-
ност и инфраструктурен проект.17 

Като се вземе предвид всичко това обаче, преместването в малки резидентни звена в общността 
се приема като необходима стъпка от повечето респонденти, както е обобщено в тези коментари 
от един от членовете на Коалиция „Детство 2025“:

16 Оценка на закриването на ДДМУИ – с. Могилино, Резюме, УНИЦЕФ България, октомври 2013 г.
17 Център за независим живот, Реинституционализираща деинституционализация, 27.03.2013 г. http://www.cil.bg/en/News/27.html – 

използвана от интернет на 19.05.2014 г.
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„Съгласни сме, че съществуват рискове за „реинституционализа-
ция“, особено след приемането на Методиката за финансиране на 
ЦНСТ по проектите на база настанени деца, а не на база капацитет, 
но смятаме, че трябва да се търсят начини за предотвратяване на 
тези рискове, а не пълно заклеймяване на ЦНСТ (или друг тип малки 
групови домове) като „малки институции“. За нас те са необходим 
преходен период в процеса на деинституционализация (надяваме се, 
краткосрочен), най-вече за децата и младежите с увреждания, който 
им позволява да излязат от социалната (и географска) изолация, в 
която се намират в момента, и да придобиват социални умения и 
самочувствие за пълноценен живот в общността.“

Представителят на ЕС, който беше интервюиран, също приема, че има нужда от услуги в общ-
ността и че „… включването е крайната цел. Формата, която взема, зависи от това какво е по-
стижимо в съответствие с броя на нуждаещите от услугите и стандартите. Виждал съм малки 
групови домове за 6 деца с ужасни услуги и за над 10 деца с добри услуги, проблемът не е само 
в бройката“. Според представителите на властите на местно, областно и национално равнище 
ЦНСТ ще стане делегирана от държавата дейност и ще бъде финансиран в съответствие с ка-
пацитета. Това показва, че сегашните тревоги, свързани с финансирането въз основа на броя 
настанени деца, са временни и ще намалеят, щом услугите преминат към държавния бюджет.

СЛАБИ СТРАНИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Укрепване на услугите за превенция и подкрепа на семейството е необходимо дори 
в областите със сравнително развити мрежи от подкрепящи услуги в общността. 

Както показват данните от мониторинга, представени в раздел 3 на настоящия доклад, и както 
много респонденти, които участваха в прегледа, потвърждават, услугите за превенция и подкре-
па на семейството не са получили необходимото внимание, за да могат ефективно да предотвра-
тяват постъпването в системата за формална грижа като цяло, а не само в системата за инсти-
туционална грижа. Има примери за добри практики в цялата страна, които са документирани в 
редица доклади и са установени при извършването на настоящия преглед, но те не се прилагат 
по систематичен начин във всички общини.

Изглежда е постигнат известен успех в мерките по превенция и подкрепа на семейството в ро-
дилните домове, за което съобщиха много заинтересовани страни, но данните от наблюдението, 
представени във фигури 4-6 и 10-11 по-горе, не подкрепят напълно това схващане. Има по-мал-
ко направления за настаняване от родилно отделение в ДМСГД и изглежда вероятно това да 
се дължи основно на повечето успешни случаи на превенция в родилно отделение, както беше 
представено по-горе, но наличните данни не предлагат убедителни доказателства дали става 
дума за по-малко на брой превенции на изоставянето, или се стига до същия брой изоставяния, а 
децата от родилното отделение се настаняват направо в приемна грижа. Данните за осиновява-
нията показват лек спад в броя осиновявания на 100 000 малки деца на възраст 0-3 години през 
2013 г. и това може да е резултат от подобрената работа по превенция, но общият брой деца във 
формална грижа не е намалял. При наличието на допълнителни данни трябва да е възможно да 
се направи разбивка, която да покаже броя на бебетата в цялото детско население и да се уста-
нови дали делът на децата във формална грижа на възраст 0-1 г. или 0-3 г. е намалял през 2012 
и 2013 г., което би било ясен показател в подкрепа на докладите на проект „ПОСОКА: семейство“ 
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и НПО, че става дума за осъществена успешна превенция, а не за това, че повече деца са наста-
нени директно от родилния дом във временна или дългосрочна приемна грижа.

Почти всички респонденти идентифицират необходимостта Планът за действие да се фокусира 
повече върху превенцията и подкрепата за семействата:

„… родителите имат нужда от помощ, за да приемат увреждането 
на своето дете и да видят неговото бъдеще, за да подготвят де-
цата си за независим живот. Необходимо е да се осигурява помощ 
за детето в средата, в която то трябва да се намира – в детската 
градина и в училището, в услугите за рехабилитация, когато запо-
чне работа. Нужна е помощ от партньорите, от застъпниците по 
проблемите на увреждания, от неспециалисти…“ (участник в групо-
ва консултация с НПО)

„… липсва фокус върху превенцията. Междуведомствената работа, 
т.е. между образованието, здравеопазването и полицията и т.н., се 
случва, но продължават да се случват и неподходящи и ненужни на-
станявания, за които единственото основание е бедността. Нужно е 
да се направи връзка с мерките за облекчаване на бедността и това 
трябва да е приоритет…“ (участник в групова консултация с НПО)

„… превенцията изостава…“ (представител на държавна институция)

„… работата с родителите се изпуска. Работата с родителите и 
превенцията не е свързана само с бедността, тя има много измере-
ния във всички сфери на социална закрила. Има по-голяма възможност 
НПО да се включат в работата с родителите за предотвратяване 
на постъпването на децата в системата, понякога НПО могат да 
правят това по-добре от държавата…“ (представител на ЕС)

И за да се предприеме по-систематичен подход към превенцията:

„… промени в законодателството, беше планиран закон за подкрепа 
на семействата, но така и не се материализира – социална подкре-
па, закон за социалните услуги, образование – тази социална инфра-
структура не е направена… Петте проекта са ферари, а промените 
в законодателството са конска каруца…“ (участник в групова консул-
тация с НПО)

„Една извлечена поука е, че няма работа по превенция със семейства-
та, това е приоритет и трябва да се направи с подкрепа от ЕС. 
Ранно детско развитие, детски градини, родители, детски ясли… На 
второ място, общините и НПО трябва да бъдат включени в по-голя-
ма степен – как се използват структурните фондове за практическо 
внедряване на семейната подкрепа и превенцията?“ (участник в гру-
пова консултация с НПО)
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Необходимо е да се приеме определение за „формална грижа“ и дали настаняването при близки 
и роднини се приема за вид формална грижа, или се отчита като успешна превенция на разде-
лянето на семейството. Насоките на ООН за алтернативна грижа ясно определят настаняването 
при близки и роднини, извършено от компетентен орган като формална грижа.

Представителите на общинските услуги в област Монтана споделиха успешни истории по от-
ношение на превенцията, но услугите в област Враца показват неспособност да се справят с 
предполагаемите „случаи“ на изоставяне и „лошо родителство“. И в двете области изглежда има 
тенденция да се обвиняват родителите, особено тези от ромски произход, че раждат прекалено 
много деца само за да получават помощи – „раждането на деца е вид бизнес заради социалните 
помощи“, – което показва безсилието на системата да работи за справяне с бедността и социал-
ното изключване. Опитът на родителите във Враца потвърждава, че специалистите от социални-
те услуги имат предубеждения по отношение на ромските семейства, както и че липсват умения 
да се работи с маргинализирани семейства:

„Спрях да задавам всякакви въпроси, защото те просто ме обвиня-
ват, че съм ромка, а ромските жени раждали много деца и после живе-
ели от социални помощи. Има много такива случаи, но защо на всички 
ни слагат етикет, че сме виновни. Аз съм ромка и не се срамувам от 
това.“ (майка на 2 деца, участник във фокус група, Враца)

Дори в Монтана, където областните власти се гордеят с трайната си ангажираност с деинститу-
ционализацията, семейната подкрепа и услугите в общността, те също подчертаха, че е важно 
общите цели на реформата да се коригират в посока превенция и отдалечаване от деинституци-
онализация:

„… има нужда от мобилни екипи за превенция; голямото предизвика-
телство е превенцията, и по-специално в селските райони. Нужни са 
специалисти (социални работници, психолози – с опит в работата 
със семейства) … нашата област работи по много проекти, но де-
лът на тези, в които има мерки за превенция, е много малък. Необ-
ходими са повече проекти, насочени по-специално към превенция, а 
не към деинституционализация.“ (Монтана, групова консултация със 
структури на областно ниво)

Ясно се виждат разликите в опита на родителите и разказа на един социален работник, специ-
алист по закрила на детето и подкрепа на семейството, работещ пряко с клиенти от Монтана, 
където има дълга история на създаване и развитие на услуги за подкрепа в общността, и Враца, 
където услугите са сравнително по-слабо развити. И в двата случая споделеният опит не може 
да се приеме за представителен или за отличителен белег на целия опит на която и да е от сис-
темите.

Родителите от ромски произход от Враца споделиха своя опит от системата, която бърза да из-
вежда децата, вместо да предлага подкрепа, която би могла да предотврати извеждането им от 
семейството:

„Някой им се обажда, те идват след един-два часа, влизат ти в къща-
та с полиция и въобще не обръщат внимание какво им казваш. Прос-
то ги взимат [децата].“ (майка от ромски произход, случай по реин-
теграция от ОЗД, Враца)
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Родители и млади хора от Монтана описаха по-позитивен опит от мерките за превенция. 

Услугите, които са необходими за превенция, са много сходни по вид с услугите за реинтеграция – 
интензивна социална работа, работа в партньорство с родители за постигане на промени в се-
мейната среда. Макар да е ясно, че и на двете места се работи за реинтеграция – и в Монтана, и 
във Враца, – на някои места тези дейности изглеждат бавни и не винаги ефективни:

“Можем да изведем детето от дома за няколко часа, но процесът на 
реинтеграция е много бавен… По методика периодът е 18 месеца, 
понякога може да отнеме и по-дълго. Ако става дума за превенция, 
тогава е година. … Успешните случаи са малко. Този процес е много 
труден. Може да се говори за 3-4 случая. Невъзможно е реинтегра-
цията да работи по този начин. Най-голямата част от молбите за 
реинтеграция са от родители, които ги депозират само за да по-
пречат децата им да бъдат вписани в регистъра за осиновяване. … 
Съвсем лесно е да се прогнозира как ще се развие случаят. Ако става 
дума за родител, който се бори за детето си, може да стане. Но как 
да се работи с родители, чиито деца са в институция 10 години?“ 
(социални работници от ОЗД и КСУ)

Тези забавяния и бавният процес на реинтеграция се потвърждават от някои родители, както е 
обобщено в Каре 3.

КАРЕ 3. Опит на родителите от случаи по реинтеграция

Четирима родители, всички от ромски произход, с които към момента се работи по реинтегра-
ция в ОЗД, споделят следните общи опасения по време на обсъждането във фокус група:

1. Повърхностен анализ на ситуацията и въпреки това незабавна, до 2-3 часа реакция от 
страна на социалните работници за извеждане на детето от семейството

2. Бавен процес на реинтеграция, по-специално за малките деца до 3-годишна възраст

3. Липса на редовна обратна връзка от социалните работници за техния случай и напредъкът, 
който постигат като родители.

Една майка разказа своята история: Една вечер мъжът ми беше пиян и реших да заведа 
детето на друго място. Когато се върнахме вкъщи към 8 вечерта, намерихме вратата 
заключена. Беше февруари и навън беше много студено. Полицаите видяха, че с детето 
сме на улицата, и веднага ни закараха в полицейското управление, където един социален 
работник взе детето ми, за да го заведе в институция, а мен ме накараха да подпиша 
някакви документи. Не знаех, че те са за настаняване на детето ми в институция за 6 
месеца. Не знаех какво ще стане след това. Не следващия ден веднага отидох в ОЗД и 
поисках да ми върнат детето. Но социалният работник ми показа документа, който бях 
подписала. Не знаех, че става дума за 6 месеца. Отне ми два месеца да си върна детето. 
Но трябва човек да е много упорит. Щях да наемам адвокат да ми помогне, но накрая ми 
помогна социален работник от Центъра за обществена подкрепа (ЦОП). Не знаете каква 
травма причини този престой на детето ми.
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Друга майка е оставила децата си при роднини, докато е работила в чужбина: Върнах се от 
чужбина един ден след като от ОЗД бяха взели децата ми и отидох веднага в отдела. 
Даже не знаех къде са ги изпратили. Едното беше настанено в дом в Х., а другото в ин-
ституция за деца от 0-3 години тук, в града. Казаха ми, че ще си получа децата обратно 
след един месец. Вече 9 месеца децата ми все още са на тези места. По молбата ми за 
реинтеграция бях пренасочена към ЦОП и сега чакам. Чувам само обещания.

Друга майка на 2 деца сподели: Чакам децата да ми бъдат върнати всеки момент. От два 
месеца живея в апартамент под наем и това беше последното нещо, което искаха от 
мен. Вземам детето си (на 4 г.) вкъщи на всеки празник, но никой не ми казва кога да пла-
нирам връщането му, никаква дата. Ти само си чакай. Не дават малките деца да се вземат 
за празниците. Можеш само да ги посещаваш в институцията.

Специалистите и ръководителите на услуги в Монтана споменаха няколко „тесни места“ в систе-
мата, които оказват влияние на тяхната възможност да реализират ефективна работа по превен-
ция и подкрепа на семейството, когато съществува риск за извеждане на децата от семейството:

„Трябва да може да се осигурява финансиране от първия ден на нас-
таняването в приемна грижа. Има нужда от малки суми за незабавна 
финансова подкрепа, когато може да се предотврати настаняване-
то на дете в системата за грижа … за еднократна помощ за пре-
венция и реинтеграция. Законът за закрила на детето от 2000 г. и 
наредбите трябва да бъдат преразгледани. Сега първо извеждаме 
детето, а след това работим за реинтеграция. Важно е на приемна-
та грижа да започне да се гледа като на временна грижа.“

По информация от АСП „средният брой отворени случаи на един социален работник е 44, което 
е основание да се стигне до извода, че работната натовареност и напрежението на служители-
те на ОЗД е голямо“. Към момента на провеждане на прегледа много други респонденти също 
разбират, че социалните работници от ОЗД са много натоварени – „100 или над 100 случая на 
човек“, – а социалните работници от ОЗД във Враца и Монтана съобщиха за натовареност от 
60 случая на човек. Информацията показва, че капацитетът на услугите и натовареността на 
социалните работници от ОЗД в страната са различни, като варират в различните общини, и че 
е необходимо този капацитет да се организира на по-рационална основа и да се гарантира, че е 
разпределен по най-ефективния начин. АСП съобщава, че „към края на декември 2013 г. служи-
телите в ОЗД са 835, а 220 души са наети по проекта „Укрепване на капацитета на Агенцията за 
социално подпомагане за повишаване на качеството и ефективността на социалната работа“и 
че през 2013 г. тези служители са участвали в 18 885 съдебни процедури във връзка с правата 
или интересите на децата.“ Възможно е за укрепване на работата по превенция и подкрепа на 
семействата да не са необходими значителни допълнителни ресурси, а по-скоро пренасочване 
на наличните ресурси към по-ефективни услуги и мерки. Ролята на ОЗД в качеството му на орган, 
който взема решения, и механизъм за контрол на входа в системата трябва да се използва въз-
можно най-ефективно за насочване на децата към съществуващите услуги, които могат да отго-
варят на техните потребности и потребностите на техните семейства, както и да се гарантира, че 
се идентифицират пропуските в услугите. Възможно е един подробен преглед на натовареността 
и функциите на социалните работници от ОЗД да покаже необходимостта от намаляване на ра-
ботната натовареност до по-управляем брой случаи, за да се гарантира най-доброто възможно 
качество на вземането на решения в интерес на децата. Възможно е функцията „водещ случая“ 
на социалните работници от ОЗД да се подсили, като функциите за предоставяне на услугата 
се възложат по по-недвусмислен начин на други части от системата за предоставяне на услуги.
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Услуги за деца с увреждания
Повечето заинтересовани страни като че ли разглеждат потребностите на децата с увреждания 
в голяма степен от гледна точка на медицинските им потребности. Не е ясно дали Международ-
на класификация на човешката функционалност, уврежданията и здравето – версията за деца 
и младежи – е преведена на български език или не. Сравнително ясно е, че тя не е използвана 
при разработването на политики или практики и в сектора здравеопазване и социални услуги. 
Възможно е да е била използвана поне до известна степен в образователната реформа, която 
изглежда се провежда и придружава Визията и Плана за действие като паралелен процес, при-
ветства се от повечето респонденти по принцип, но изглежда проблематична като изпълнение, 
и която трябва да бъде свързана по-тясно с Визията и Плана за действие. Ресурсните центрове 
и ресурсните учители би трябвало да придружават децата при излизането им от резидентни или 
специализирани образователни структури и включването им в масовото училище.

Изглежда в повечето области в страната съществуват социални услуги за превенция и подкрепа 
на семействата за децата с увреждания, но както няколко НПО, които изпълняват застъпническа 
дейност за правата на хората с увреждания, посочени по-горе в настоящия раздел, отбелязаха, 
те работят като паралелни структури – дневни центрове, създадени за предоставяне на услуги 
през деня на деца с увреждания, вместо места за децата с увреждания в масовите детски заве-
дения, предучилищни и училищни услуги.

Родителите на деца с увреждания, които участваха във фокус групата в Монтана, потвърдиха тази 
оценка на услугите, които стоят отделно от училища, здравни услуги и други масови услуги. Те 
подчертаха също липсата на експертиза по въпросите на уврежданията сред служителите, които 
работят в тези услуги. В края на краищата тези услуги (което е малко по-добре от нищо) не отго-
варят напълно на потребностите на децата им или на самите тях като основни обгрижващи лица.

КАРЕ 4. Родители на деца с увреждания за услугите за подкрепа в Монтана

Майка на 10-годишно дете с аутистично разстройство заявява: Единствената ни подкрепа 
е Дневният център, където се грижат доста добре за децата, но и на тях им липсват 
специалисти. Те обичат децата, но нямат капацитет да осигуряват качествена услуга 
за подобряване на състоянието на нашите деца… Американски лекари и специалист се 
грижат за детето ми в София, за което плащам, 3 пъти седмично по 4 часа в център за 
детска терапия. В Монтана единствената възможност за детето ти е Ресурсният цен-
тър, който представлява един ресурсен учител, който се грижи за детето ти половин 
час на ден, и един логопед, който се грижи за всички деца в областите Монтана и Враца и 
идва на посещение веднъж седмично за един час.

Друга майка на дете с ДЦП посочва: … преди 10 години, нямаше даже ресурсен център. 
Сега съм доволна, че мога да използвам Дневния център. Доволна съм и от защитените 
жилища и се надявам, че ще продължат да ги развиват. Нашите деца са в риск. Те зависят 
от нас за всичко. Добре е да знаем, че има качествена услуга, в случай че нещо стане с нас.

Родителите подчертават липсата на координация между здравните, образователните и соци-
алните услуги като проблем и наблягат на решаващата си роля, докато придружават децата 
си при всички тези услуги.

В момента, когато започнах да посещавам различните институции, всеки си работи сам 
за себе си. Аз трябваше да решавам кой съвет да послушам. Нямаше кой да направи план 
какво да правим стъпка по стъпка.
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Капацитетът на педиатрите не е достатъчен; всичко е в София:

Когато получихме диагноза в Детската психиатрия в София, отношението на лекарите 
беше ужасно. Те само ми дадоха документите. Нямаше никаква подкрепа от лекарите. 
„Детето ви е аутист, няма да ходи на училище. Нищо не можете да промените.“ И това е.

Важен проблем е оценката на увреждането, която е ключът за достъп до социални услуги, 
но изглежда изключва детето от образователната система: „децата с увреждания, които имат 
решение от ТЕЛК за степен на увреждане 50+%, могат да посещават Дневния център. При 
този процент от образователната система приемат, че детето не може да получи диплома за 
образование, при никакви обстоятелства.“

Други услуги за деца с увреждания – услуги за ранна интервенция
Осемте пилотни ДМСГД, които се закриват като част от един от проектите по Плана за действие, 
ще бъдат заменени – в същата сграда – от набор от услуги, които се характеризират от Минис-
терството на здравеопазването като „здравно-социални“, а от областните и общинските власти 
и от ръководителите на услугите, интервюирани за целите на настоящия преглед – като „услуги 
за ранна интервенция“. Макар това да демонстрира позитивно преразпределение на ресурсите 
от институционална грижа към услуги в общността, включително мобилни, съществува известна 
загриженост, че тези „услуги за ранна интервенция“ изглежда не са разработени с разбирането 
за „услуги за ранна интервенция“ от гледна точка на най-добрата практика в България или в 
международен план.

Според екипа за изпълнение на проекта в Монтана шестте услуги, които са планирани да за-
местят затварящото се ДМСГД, се събират под един покрив в „Център за ранна интервенция“ и 
включват услуги, които по същество са здравни услуги:

1. Постнатално звено „Майка и бебе“ за две двойки майки с бебе. Звеното е предназначено за 
бебета с генетични смущения, установени при раждане, и ще се използва за „обучение на 
майката как да гледа бебето“.

2.  Здравна услуга за майката и бебето – идентифициране на перинаталните проблеми както за 
майката, така и за бебето, – която да обслужва цялата област.

3.  Мобилни екипи за работа на терен – „работа на терен с непълнолетни майки за превенция на 
преждевременното раждане и за проследяване след раждане със съвети за хранене, физио-
терапия и рехабилитация, имунизации, и т.н.“

4.  Семейна консултация – амбулаторна услуга за 50 нови майки, подобна на мобилните екипи, 
но разположена в центъра.

5.  Дневен център за 20 деца на възраст 0-7 г. с увреждания както от семейства, така и за децата, 
настанени в ЦНСТ.

6.  Специализирана резидентна грижа „за деца със сериозни увреждания, нуждаещи се от 24 
часа постоянна медицинска грижа, 6 легла за постоянно настаняване и 2 легла за заместваща 
грижа за кратки периоди.“

По информация на екипа на Министерството на здравеопазването, който отговаря за изпълнени-
ето на проекта „ПОСОКА: семейство“, планираните услуги са: 1. Звено „Майка и бебе“; 2. Дневен 
център; 3. Семейно-консултативен център; 4. Център за ранна интервенция; 5. Център за май-
чино и детско здраве; 6. Специализирана резидентна грижа за деца до 7 години с потребност от 
постоянни здравни грижи.
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Всички тези услуги са по-скоро медицински услуги за майките и бебетата, отколкото социални 
услуги, и са ранна интервенция само в смисъл, че те и последната услуга в списъка изглежда 
показват нежелание да „пуснат“ от ДМСГД децата, за които се смята, че са с тежки увреждания. 
Към момента на провеждане на този преглед в ДМСГД все още имаше 6 деца, настанени там – 
това вече е намаление в сравнение с 13-те деца, настанени там в края на 2013 г., регистрирани 
в данните от наблюдението, анализирани по-горе – и вероятно нито едно от тези деца реално 
няма да напусне ДМСГД, а ще бъдат преместени в новото звено за „постоянна грижа“. Едно бегло 
наблюдение на всичките шест деца от страна на автора обаче навежда на мисълта, че нито едно 
от тези деца не се нуждае от „постоянна медицинска грижа“, с която да не може да се справи 
компетентен приемен родител с добър достъп до масовите здравни грижи, включително спешни 
услуги. Нито едно от тези шест деца няма зависимост от подаване на кислород, нито се нуждае 
от машина за диализа или други живото-поддържащи системи. Дори да се нуждаеха от такова 
оборудване, напълно възможно е то да се предостави в дома и родителите, приемните родители 
или персоналът на ЦНСТ бъдат обучени да работят с него, както и да се осигури подкрепа от ме-
дицинска сестра за родителите в домашни условия. Няма причина тези деца да бъдат оставени 
в резидентна грижа и няма ясна причина защо в Министерството на здравеопазването изглежда 
планират услуги за „постоянна грижа“.

Министерството на здравеопазването заявява, че то „… ясно разбира необходимостта всяко 
дете да расте в семейна среда, но на този етап от процеса на деинституционализация, когато 
няма достатъчно семейства, които желаят да вземат деца с тежки здравословни проблеми, МЗ 
трябва да се погрижи за децата с увреждания, за които не е намерена семейна среда. Това е 
причината защо ние – МЗ – създаваме услугата Специализирана резидентна грижа за деца до 7 
години с потребност от постоянни здравни грижи. МЗ не планира услуги за „постоянна грижа“ за 
деца. Това, което планираме, е услугата Специализирана резидентна грижа за деца до 7 години 
с потребност от постоянни здравни грижи, т.е. за деца с увреждания или заболяване, за някои 
от тях до достигане на стабилно здравословно състояние, което ще им позволи да се върнат в 
родното си или приемното семейство; за други, докато се намери семейна среда, която би била 
в състояние да отговори на специфичните им потребности. В тази нова услуга ще се обърне вни-
мание не само на медицинските потребности на детето.“ От гледна точка на автора обаче има 
голям риск медицинските потребности на тези деца да са много по-видими, отколкото другите им 
потребности, свързани с развитието, с емоционални, индивидуални и социални потребности и 
съществува много сериозен риск те да не могат да се удовлетворят в този вид специализирана 
резидентна грижа, която се разработва понастоящем дори за кратък период.

Потребностите на шестте деца, които видяхме в ДМСГД, биха могли да бъдат удовлетворени 
по-добре в много случаи чрез достъп до висококачествени помощни средства, които могат да им 
помогнат да са по-мобилни, да им дадат възможност да комуникират по-ефективно и следова-
телно да улеснят извеждането им от средата, в която се приема, че тези деца имат единствено 
медицински потребности, и преместването им в семейна среда или в среда от семеен тип. Пра-
вителството има програма за осигуряване на помощни технически средства на децата и възраст-
ните с увреждания:

Хората с увреждания имат право на целеви помощи за изработване, 
покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения 
и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35г, ал. 1 от Зако-
на за интеграция на хората с увреждания. Целевата помощ се отпус-
ка въз основа на молба-декларация, подадена до дирекция „Социално 
подпомагане“ по постоянния му адрес от:

1. Лицето с увреждане, от негов законен представител или от упъл-
номощено от него лице;
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2. Законните представители или семействата на роднини или близ-
ки или приемни семейства, при които са настанени деца по реда на 
чл. 26 от Закона за закрила на детето – за лицата под 18-годишна 
възраст;

3. Директорите на специализираните институции, в които са на-
станени деца с увреждания.

(АСП, бележки, предоставени в отговор 
на първия вариант на настоящия доклад)

Както отбелязва една НПО обаче, възможно е да е необходимо утвърдените списъци да се пре-
разгледат, за да се гарантира, че са актуални от гледна точка на най-новите постижения в по-
мощните средства, приспособленията и съоръженията за деца и възрастни на всяка възраст, 
включително малки деца:

„Доста често възрастта на хората, които получават помощни сред-
ства, и индивидуалните им потребности не са взети предвид. Обик-
новено специализираните столове за деца, количките и др. са по-скъ-
пи от планираното в списъците, при това някои необходими помощни 
средства изобщо не са включени. Родителите на децата с ДЦП имат 
големи затруднения, когато трябва да закупят подходяща количка, 
съобразена с възрастта и увреждането, или стол – нямат право да 
вземат нищо, което не е включено в списъците (за което заплаща 
държавата), а децата имат нужда от специални проходилки, верти-
кализатори и т.н. Според нас е важно този списък да бъде актуали-
зиран и разширен.“ (коментар от НПО, получен по първия вариант на 
доклада)

Възрастните, които отговарят за грижата за децата с увреждания, независимо дали в инсти-
туции, приемна грижа, ЦНСТ или родителите в собствения си дом, имат нужда да знаят какви 
помощни средства съществуват и как те могат да помогнат за повишаване на функционалност-
та. Наблюдаваните в ДМСГД деца нямат специализирани приспособления, които биха могли да 
помогнат за подобряване на тяхната груба и фина моторика, комуникация и други функции. Един 
модел за осигуряване на помощни средства на децата е да се създаде „библиотека“, от която 
родители/обгрижващи лица могат заемат определено помощно средство, да получат помощ с 
приспособяването му и да научат как да го използват, а след това да го върнат, когато детето го 
израсне. Разбира се, не всички помощни средства могат да бъдат използвани многократно от 
различни ползватели, но един център за помощни средства във всяка област може много успеш-
но да помогне за подобряването на функционалността и включването на децата с увреждания.

Съществува модел за услуги за ранна интервенция, изпълняван от НПО във Варна, който се ос-
новава на най-добра международна практика и е изследван18 и който – по информация от МЗ – е 
съдействал чрез предоставяне на информация за развитието на „услуги за ранна интервенция“ 
в бившите ДМСГД. Това е услуга за деца до 3-годишна възраст със забавяне в развитието, която 
оказва подкрепа на родители или обгрижващи лица да осъзнаят потребностите на детето във 
връзка с неговото развитие като една цялост, а не само от медицинска гледна точка. Услугата 
работи с родителите като с пълноправни партньори, обикновено в семейния дом, за да реали-
зира в максимална степен потенциала за развитие на всяко дете. Допълнителна информация за 
услугите за ранна интервенция в Европа може да се намери чрез Европейската асоциация по 
ранна интервенция – EURLYAID www.eurlyaid.eu.

18 Услуги по ранна интервенция за деца с увреждания в България: алтернатива на институционалните грижи за деца на възраст 
0-3 г., изследователски доклад, Апостолов и колектив, Фондация Карин дом, 2013 г.
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300 деца може да останат в институционална грижа поради медицинското разбиране 
за увреждане
Важно е да се отбележи, че беше трудно да се получи достъп до данни за броя на децата и мла-
дите хора с увреждания в България, за да може да се оцени степента, до която тази конкретна 
целева група получава адекватно обслужване от услугите в общността. Като се има предвид, че 
на децата се правят оценки, за да получат право на месечни помощи за деца с трайни увреж-
дания, дневни услуги и образователни услуги, трябва да е възможно да се получи поне някаква 
представа за това колко деца, с какъв вид увреждания, на каква възраст и в кои населени места 
във всяка област има, за да може да се прогнозират потребностите от услуги. Оценките за цели-
те на областното планиране на социалните услуги включват част от тази информация, но няма 
данни тя да е агрегирана на национално равнище, за да подкрепи процесите на планиране, на-
сочени към превенция и реинтеграция.

Свързан с това е и също толкова важен въпрос, който беше засегнат накратко по-горе в насто-
ящия преглед – че медицинският модел на увреждането, споделян от редица специалисти в 
България, е оказал силно въздействие върху последните етапи на планиране за преместването 
в услуги в общността. Екипите за изпълнение на проектите по деинституционализация посочиха, 
че 300 деца са оценени допълнително във връзка с техните потребности за услуги за медицинска 
подкрепа. По данни на експертите по планиране на ДАЗД опасенията се фокусират върху „труд-
ното поведение“, което включва: изразено сексуализирано поведение, „агресивно“ поведение и 
депресия. В Министерството на здравеопазването и други специалисти приемат, че децата и въз-
растните хора, за които се счита, че имат проблеми с психичното здраве, се нуждаят основно от 
медицински услуги и специализирана грижа. Както коментира една НПО, „Има сериозно нераз-
биране на понятието „трудно поведение“ и често се тълкува като заболяване, като се прибягва 
до психиатрична помощ и настаняване в психиатрични болници или отделения.“ Не се разбира, 
че тези услуги може да бъдат осигурявани от местните здравни услуги, и следователно отново 
съществува риск; че неспособността на системата да отговори на потребностите на хората с 
увреждания означава, че те ще бъдат затворени, за удобство на системата, в изолирана инсти-
туционална грижа. Ако се стигне до това, то би означавало много сериозен неуспех на Визията 
и на изпълнението на Плана за действие. В много случаи тези „деца“ на практика са възрастни 
и този проблем подчертава спешната нужда от дефиниране на цялостна политика по въпросите 
на уврежданията, която да обхваща целия жизнен цикъл и да гарантира, че услугите в общността 
могат да отговорят на предизвикателството не само да удовлетворят незабавните потребности 
на бившите постоянни жители на институциите за деца с увреждания, но на всички деца и въз-
растни с увреждания сега и в бъдеще.

Процес, задвижван от центъра и административни пречки за планиране, основано на 
индивидуалните потребности
Както беше посочено по-горе, процесът на изпълнение на Визията и Плана за действие в голяма 
степен е задвижен от центъра, от върха и това може да се приеме като силна страна, тъй като по-
могна да се гарантира такава ангажираност с процеса, която според ръководителите на проекта 
в София е „първият опит за комбиниране на финансирането от различни структурни инструменти 
на ЕС“. И така, макар да е необходим с цел генериране и съобщаване на политическа воля и 
финансов ангажимент, този подход „отгоре“ измества встрани областното планиране и вземане 
на решения и местната съпричастност както по отношение на планирането на услугите, така и на 
предоставянето им. Най-големият риск при този подход е, че услугите, които се създават, може 
да не са непременно необходими, а решенията, които се вземат за пренасочване на ресурси и 
персонал, се изземат от ръцете на управляващите органи на местно равнище. Съществува обър-

67Независим преглед на напредъка и предизвикателствата

ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА ДЕЦАТА В БЪЛГАРИЯ – ДОКЪДЕ И НАКЪДЕ?



кване сред ръководителите на органите на общинско и областно равнище по някои аспекти от 
процеса на деинституционализация, например за това дали методиката за ЦНСТ позволява на-
значаването на персонал, който преди е работил в домовете за деца с увреждания или в ДМСГД, 
и опасения, че в техните населени места не могат да намерят друг персонал с подходящ опит.

Според АСП структурните инструменти на ЕС, с които се финансира създаването на ЦНСТ, за-
щитени жилища и друга инфраструктура, позволяват услугите да се финансират само когато се 
запълни целият им капацитет. Това означава, че местата в новоразкритите ЦНСТ не могат да се 
попълват постепенно въз основа на индивидуалните планове, така че да се даде възможност на 
персонала и на новонастанените постепенно да се опознаят, а трябва да бъдат заети незабавно. 
Това води до две последствия, които будят сериозна загриженост сред почти всички заинтере-
совани страни:

1)  Плановете за децата не се спазват и някои деца се преместват, за да запълнят свободните 
места, вместо да се изчака, докато планираната за тях услуга е готова, за да ги приеме. Това 
може да означава, че децата се настаняват далеч от важните за тях приятели или далеч от 
членовете на семейството, които искат да поддържат контакт с тях. Щом тези услуги станат 
делегирани от държавата дейности и следователно бъдат финансирани от държавния бю-
джет, натискът за запълване на капацитета вече няма да бъде проблем, тъй като те ще се 
финансират съобразно техния капацитет, а не съобразно броя настанени деца.

2) Членовете на персонала на ЦНСТ, често новоназначени и без опит с деца или възрастни с 
увреждания, са подложени на още по-голям натиск, тъй като услугите, в които са наети, се 
запълват бързо и без да се даде достатъчно време за подготовка нито на персонала, нито на 
децата. В някои области в резултат на това се наблюдава голямо текучество на персонала или 
срещат трудности при намирането на персонал.

По информация от ЕК европейските структурни фондове не могат да се използват за финанси-
ране на оперативни разходи или „ежедневни текущи разходи“, но могат да се използват за фи-
нансиране на еднократни допълнителни разходи или да покрият „мостови“ разходи, като напр. 
временно плащане на заплатите на социалните работници. ЕК твърди, че

… разработката на програмите и правилата за използване на фон-
довете на ЕС се договарят на национално равнище… целта не е да 
се запълнят малките групови домове… Ако се налагат промени в на-
чина, по който се използва финансирането,… от българските вла-
сти зависи да докажат необходимостта от такива промени, стига 
[финансирането] да се използва за социална политика. Капаците-
тът, опитът и комуникативните умения на властите за обосновка 
на необходимостта от промени са се подобрили.

До известна степен възможно е очевидната тревожност по отношение на „списъците“ на децата 
и планираните за тях места за настаняване да са показателни за непрозрачен процес на взе-
мане на решения. „Списъците“ представляват консолидиран план за направления въз основа 
на оценките и конференциите по случай за насочване на децата към конкретно населено място 
и резидентна услуга, които след това се изпращат в общините, специализираните институции, 
ОЗД и РДСП. АСП централизирано управлява разкриването на необходимите услуги в опреде-
лените населени места. След това със започването на работата на новите услуги се дава ход на 
издадените направления, или евентуално се прави промяна в направленията, за да се запълнят 
по-бързо наличните услуги. Някои променени настанявания, допуснати при този начин на рабо-
та, могат да бъдат поправени на по-късна дата, но за някои заинтересовани страни това предста-
влява неуспех процесът да се управлява по начин, който поставя детето в центъра и е в неговия 
най-добър интерес. Като се вземе предвид обаче, че много от децата и пълнолетните лица, за 
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които са разработени подробни планове, са живели от дълго време в институции, възможно е 
техните потребности, интереси и желания да се променят, след като бъдат „деинституционали-
зирани“ и придобият представа за своята общност, за света и за решенията за живота си – нещо, 
което не е било възможно в изолираната институция. Много от настанените на новите места, за 
които актуалният към момента план е дългосрочно настаняване в ЦНСТ или защитено жилище, 
може да открият, че са в състояние вече да мислят за по-самостоятелен живот в бъдеще след 
период на адаптация – ако получат правилната подкрепа и ако услугите за тях са структурирани 
така, че да насърчават индивидуалното развитие и да подкрепят приобщаването и самостоя-
телния живот. Вероятно е през идващите години да се наложи провеждането на трета, а след 
това и на четвърта оценка за преглед и планиране преди толкова важната задача за деинститу-
ционализация на домовете за деца с увреждания и ДМСГ, които са съществували в началото на 
изпълнението на Плана за действие, да се приеме за окончателно изпълнена.

Мониторинг – изходни данни и ключови показатели
Възможно е Планът за действие да съдържа неточни допускания за необходимия брой и видове 
услуги, тъй като се базира на разчети за потребностите от услуги през 2010 г. по данни от 2009 
г. и допускането, че тези данни представляват една статична картина. В действителност насе-
лението в системата от институции за деца с увреждания, в ДДЛРГ и в ДМСГД се е променяло 
динамично в период от много години, но тази динамика не е отчетена напълно в направените 
оценки и прогнози. Появиха се няколко ключови въпроса след старта на изпълнението на Плана 
за действие:

1. Оценка, проведена от Лумос в цялата страна, е установила, че в около 53% от оценените 
случаи роднините на децата с увреждания желаят да поддържат контакт с въпросното дете 
или млад човек с увреждания.19 Макар да няма признаци, че това желание да се поддържа 
контакт може да доведе до реинтеграция, то със сигурност повдига въпроси за твърде ниската 
преценка за очакваната реинтеграция – 5% от децата над 3-годишна възраст с увреждания, – 
която е използвана в Плана за действие при изчисляване на нуждите от резидентни услуги в 
общността.

2.  Настанените в институциите за деца с увреждания растат и експертите на ДАЗД споделиха 
по време на срещите за настоящия преглед: „всеки ден броим колко деца вече са навършили 
18 години и вече не са деца“. Комбинацията от услуги, предвидена в Плана за действие като 
необходима за извеждането на децата и младите хора, може вече да не е същата като тази, 
която е необходима за нарастващия брой пълнолетни лица.

3.  Данните, използвани за оценка на необходимостта от услуги, не са пълни, защото не са от-
четени наличните към момента на планирането услуги „малък групов дом“ или услуги за при-
емна грижа. Не са отчетени и съществуващите мрежи от услуги в общността и техният опит и 
успехи в намаляване на равнището на влизане на деца в системата за институционална грижа 
или в системата за формална грижа като цяло. Подходът на приближението при изготвянето 
на разчети за броя на децата във всеки вид институция във всяка област чрез разделяне на 
данните на национално ниво на броя на областите – 28, независимо от тяхната големина и 
модели на използване на услуги вероятно е коригиран от екипите за изпълнение на проекта 
след процеса на областно планиране. В противен случай има опасност плановете да са из-
ключително неточни и да е необходимо спешното им ревизиране.

4.  Фокусът при планирането е бил върху мрежите от институции, вместо върху регионалните и 
националните системи за благосъстояние на детето като цяло, включително разширено из-
ползване на настаняването при близки и роднини. Това означава, че планирането и наблюде-

19 Оценка на семействата, Лумос, 2012 г.
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нието са наклонени само в посока на част от системата, а данните от наблюдението на цялата 
система са фрагментирани между няколко агенции и структури, така че е трудно да се измери 
точно цялостната картина на системата на формална грижа и системата за подкрепа на се-
мейството. 

Сложна организация на управление
Липсата на една консолидирана система за мониторинг на „цялостната система“ е симптом за 
ограничена междуведомствена координация и комуникация, която изглежда отличава механи-
зма за изпълнението на Плана за действие досега. Липсващите връзки между планирането, осъ-
ществявано от ДАЗД, и изпълнението, осъществявано от АСП и общините, съвсем конкретно 
илюстрира рисковете при един сложен институционален и управленски механизъм. Може да се 
окаже обаче, че този механизъм е едно необходимо зло, ако се вземат предвид комплексният 
характер на механизмите за финансиране и институционалният мандат на всяко от участващите 
министерства и агенции и създаването на Междуведомствената група на високо равнище (Меж-
дуведомствената работна група за управление и координация) и Експертната група, което пред-
ставлява движение в посока към един по-консолидиран процес на вземане на решения.

Комуникационна стратегия
Планът за действие разчита в голяма степен на идеята, че всеки проектен екип ще разработи и 
проведе комуникационна стратегия за изпълнение на целите на съответния проект – проектът 
за приемната грижа ще се фокусира върху набиране на приемни родители например, а проек-
тът „Детство за всички“ ще се фокусира върху подготовката на общностите за идването на деца 
и млади хора с увреждания в тяхната среда. Много респонденти сочат, че комуникационните 
стратегии в голяма степен са незадоволителни и че има сериозни пропуски в целевите групи, 
до които би трябвало да се достигне, „комуникацията с общинските и областните власти беше 
доста успешна, но общностите не са готови и трябва да направим повече, за да информираме 
за Визията родителите и семействата“. Родителите и обгрижващите лица, които взеха участие 
във фокус групите, организирани за целите на настоящия преглед, показаха известно разбиране 
на Визията и Плана за действие, но главно от гледна точка на техните най-видими и осезаеми 
компоненти, ЦНСТ и защитените жилища в общността.

Законодателство, устойчивост и механизми за финансиране
Политическият ангажимент за устойчивост на новоразкритите услуги в общността чрез финан-
сирането им като делегирани от държавата дейности изглежда силен, но все още сред много 
заинтересовани страни съществуват известни опасения, че разработването на механизъм за 
запазване на обема на финансиране на закриващите се институции и пренасочването на същи-
те финансови средства към новите услуги се бави, наред с много от промените в нормативната 
уредба, предвидени в Плана за действие. По време на провеждането на прегледа Министер-
ството на труда и социалната политика съобщи, че е в процес на създаване на работна група 
за подготовка на нов закон за социалните услуги, който разглежда, наред с другите неща, и 
връзките между социалното подпомагане и социалните услуги. Министерството потвърди също, 
че е създало „експертна междуведомствена група, която да се опита да намери механизъм за 
прехвърляне на ресурсите от старите институции в новите услуги.“ Много членове на Коалиция 
„Детство 2025“ обаче са обезпокоени, че няма информация за напредъка на тези групи при раз-
работването на необходимия финансов механизъм.
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Бележка за капацитета за работа за подкрепа на семейството в общността, която 
предотвратява разделянето на децата от техните родители
По време на обсъждането на първия вариант на настоящия доклад Агенцията за социално 
подпомагане, Министерството на здравеопазването и няколко НПО насочиха вниманието към 
успешната работа със семействата, благодарение на която е предотвратено настаняването на 
деца в институционална грижа и децата успешно са задържани в собствените им семейства. Да 
се прави мониторинг на превенцията е едно от най-големите предизвикателства за всяка сис-
тема за грижа за децата, защото трябва да се наблюдава нещо, което още не се е случило. Съ-
ществуващите данни от системата за закрила на детето и грижа за детето, разгледани по-горе, 
показват, че броят на децата във формална грижа като цяло не е намалял, а даже е възможно 
леко да е нараснал между 2011 и 2013 г. В получените коментари по първия вариант на доклада 
АСП подчертава, че броят на успешните случаи на превенция през 2013 г. е достигнал 3137 деца, 
които са останали в семействата си, в сравнение с 1932 през 2012 г. Ако това е така, тогава би 
трябвало да има и пропорционално на това намаление на броя на децата, които са влезли в сис-
темата на формална грижа през 2012 и 2013 г. съответно. Ако може да се направи разбивка на 
данните по области и по възраст, тогава е възможно това намаляване на влизането в системата 
на формална грижа да стане видимо на равнището на отделните области или за конкретна въз-
растова група или друга група уязвими деца, към които са били насочени дейности за подкрепа 
на семействата и други мерки за превенция. Възможно е също така някои от тези предотвратени 
отделяния на дете от родителите да представляват всъщност настаняване при близки и роднини, 
но съществуващите данни не изясняват това и не е ясно дали настаняването при близки и род-
нини се приема за формална грижа или не. АСП представя внушителен набор от мерки, които се 
използват за подкрепа на семействата и превенция на разделянето на детето от родното му се-
мейство, включително голям брой обучени социални работници в ОЗД и в отделите за социални 
услуги и хора с увреждания, както и следните програми за парично подпомагане: 

… Програма „Предоставяне на социални помощи при прилагане на ди-
ференциран подход“, Програма „Интеграция на хора с увреждания“, 
Програма „Закрила на децата чрез преход от институционални гри-
жи към алтернативни грижи в семейна среда“

Целта на програмите е да осигурят финансова подкрепа за уязвими 
групи, включително деца, която е съобразена със и прилага водещия 
принцип за закрила – да ги задържи в семейството.

Случаите на превенция може да се отчитат като успешни случаи на превенция само ако за въ-
просното дете има реален риск да бъде настанено в системата за формална грижа. Общите про-
грами за подкрепа са насочени към много по-голяма целева група деца и семейства, отколкото 
са децата в риск от настаняване във формална грижа. Изглежда вероятно в осемте пилотни об-
расти за преструктуриране на ДМСГД равнището на превенция да е по-високо, отколкото за дру-
гите групи, отчасти в резултат на активния „контрол на входа“ и отчасти в резултат на по-фоку-
сираната и по-добре насочена работа за подкрепа на семейството, възможно също и с помощта 
на роднини, както и с разширеното семейство, но осигурените от НПО, АСП, ДАЗД, МЗ и други 
участници в дейностите за подкрепа на семействата данни не отразяват това нарастване. Данни 
с разбивка на равнище област и по целева възрастова група биха осигурили „доказателствата“ 
за успешна превенция – по-нисък дял на децата във всеки вид формална грижа (включително 
настаняване при близки и роднини, ако това се определя като формална грижа) от съответното 
детско население, в съчетание с данни за увеличението на предоставянето на услуги за превен-
ция на разделянето на семействата.
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ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРЕПОРЪКИ ЗА 
ВЪЗМОЖНИ КОРЕКЦИИ ВЪЗМОЖНИ КОРЕКЦИИ 
НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕНА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ
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7. Препоръки за възможни корекции 
на Плана за действие

Препоръка 1. Да се завърши започнатият процес на 
деинституционализация и стратегическите цели да се 
преформулират така, че да обхванат реформа на цялата система 

След първоначалния импулс към деинституционализация на децата, които се отглеждат в ДМ-
СГД и в домовете за деца с увреждания, който е главната отличителна черта на Плана за дейст-
вие до този момент и за който има готовност да бъде завършен в идващите една или две години, 
очевидна е необходимостта от консолидиране и пребалансиране на стратегическите цели на 
Плана за действие в средносрочен и дългосрочен аспект и съответстващите им планирани ре-
зултати, дейности, индикатори и системи за мониторинг. Важно е при изпълнението на Плана за 
действие да се запази ангажиментът за приключване на процеса на деинституционализация, 
който вече е стартирал – да се закрият останалите ДМСГД и ДДУИ и да започне закриването на 
ДДЛРГ, – но също толкова важно е приоритетите на стратегическите цели да бъдат префокусира-
ни към реформа на цялата система с акцент върху превенцията и подкрепата на семействата – 
за децата на всяка възраст, от всяка област и с всякакви способности, както и продължаване 
на стремежа да се деинституционализира системата на формална грижа. Важно е и Минис-
терството на образованието и Министерството на здравеопазването да осъзнаят в дълбочина 
значението на деинституционализацията като приоритет в политиката и да бъдат пълноправни 
и равнопоставени партньори в процеса. В този смисъл основната цел на Визията и ключовите й 
стратегически цели трябва да останат непроменени, с ясен фокус върху деинституционализаци-
ята, но с по-голям акцент върху реформа на цялата система и превенция на изоставянето, както 
е предвидено в първия План за действие:

Препотвърждаване на основната цел и конкретните цели на Визията за 
деинституционализация 

Основна цел: гарантиране правото на децата на семейна среда и на достъп до качествена 
грижа и услуги според индивидуалните им потребности

Конкретна цел 1 – Създаване на широк спектър от услуги за деца и семейства в общността, 
стъпвайки на добрите практики и привличайки иновативни подходи

Конкретна цел 2 – Повишаване капацитета в системата за закрила на детето чрез ясно очер-
таване и ефективно разпределение на правомощията и отговорностите на органите за закри-
ла на детето, доставчиците на услуги; изграждане на професионален капацитет

Конкретна цел 3 (и 4) – Закриване на 137 институции за деца до февруари 2025 г. и недопус-
кане настаняването и отглеждането на деца от 0 до 3 години в резидентна грижа след 2025 г. 

Важно е да се гарантира, че понятието „резидентна грижа“ в третата конкретна цел е ясно на 
всички заинтересовани страни – ЦНСТ например са услуги за резидентна грижа, така че ангажи-
ментът означава след 2025 г. деца от 0-3 г. да не се настаняват нито в институционална, нито в 
резидентна грижа. 

Варианти за целите на Плана за действие 2015-2025 г.

Трябва да се отчете, че основополагащата логика на Визията е изцяло в синхрон с двата основни 
принципа на Насоките на ООН за алтернативна грижа за деца, „Принципът на необходимост“ и 
„Принципът на уместност“ – вж. Каре 5.
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КАРЕ 5. Принципите 
              на необходимост и уместност

Âúïðîñ 1:
НАИСТИНА ЛИ Е НЕОБХОДИМА ГРИЖА?

Редуциране на разбира-
нето за необходимостта 
от формална алтерна-
тивна грижа

Отклоняване на 
ресурси от алтернатив-
ната грижа

• Изпълнение на про-
грами за намаляване 
на бедността

• Адресиране на фак-
тори в обществото, 
които биха могли да 
предизвикат разпа-
дане на семейството 
(например дискрими-
нация, стигматизация, 
маргинализация ...)

• Подобряване на ус-
лугите за подкрепа и 
укрепване на семей-
ството 

• Осигуряване на въз-
можности за дневна и 
заместваща грижа

• Насърчаване на не-
формални/традицион-
ни стратегии за спра-
вяне

• Консултиране с дете-
то, родителите и раз-
ширеното семейство 
за идентифициране на 
възможности

• Проактивно справяне 
с изоставяния, които 
може да бъдат избег-
нати

• Спиране на неаргу-
ментирани решения за 
извеждане на дете от 
семейството

• Осигуряване на ста-
билна система за 
спиране на входа с 
мандат за вземане на 
решения

• Осигуряване на дос-
тъп до набор от ефек-
тивни консултативни и 
практически ресурси, 
към които може да 
бъдат насочвани ро-
дители в затруднено 
положение

• Забраняване на „на-
бирането“ на деца за 
настаняване в грижа

• Премахване на систе-
ми за финансиране на 
форми на грижа, които 
насърчават ненужни 
настанявания и/или 
задържане на деца в 
алтернативна грижа

• Извършване на редо-
вен преглед на всяко 
настаняване с цел 
преценка дали то все 
още е уместно и необ-
ходимо

ПРИНЦИПЪТ НА НЕОБХОДИМОСТТА

Âúïðîñ 2:
ГРИЖАТА УМЕСТНА ЛИ Е ЗА ДЕТЕТО?

Осигуряване на гаранции, 
че формалните алтерна-
тивни грижи отговарят на 
минимални стандарти

Осигуряване на гаран-
ции, че формата на грижа 
отговаря на нуждите на 
детето

• Поемане на ангажи-
мент за съответствие 
със задълженията по 
правата на човека

• Осигуряване на пълен 
достъп до универсал-
ни услуги, най-вече 
здравеопазване и об-
разование

• Осигуряване на адек-
ватни човешки ресурси 
(за оценяване, квали-
фикация и мотивация 
на лицата, полагащи 
грижи)

• Насърчаване и подпо-
магане контакт с роди-
тели/други членове на 
семейството, когато е 
уместно

• Защита на децата от 
насилие и експлоата-
ция

• Въвеждане на режим 
на задължителни ре-
гистрация и одобре-
ние на всички лица, 
предоставящи грижа, 
основан на строги кри-
терии

• Въвеждане на забрана 
лица с основна цел от 
политически, религио-
зен или икономически 
характер да предоста-
вят грижа

• Създаване на неза-
висим механизъм за 
инспекции за извърш-
ване на редовни и вне-
запни посещения

• Предвиждане на пъ-
лен набор от варианти 
за грижа

• Възлагане на дей-
ностите, свързани със 
спиране на входа, на 
квалифицирани про-
фесионалисти, които 
систематично оценя-
ват каква форма на 
грижа най-добре ще 
отговори на характе-
ристиките и ситуация-
та на детето

• Въвеждане на гаран-
ции, че резидентна 
грижа се използва 
само в случаите, ко-
гато това ще осигури 
най-конструктивен от-
говор

• Въвеждане на изис-
кване за сътрудни-
чеството на лицето, 
предоставящо грижа, 
за намиране на под-
ходящо дългосрочно 
решение за всяко дете

ПРИНЦИПЪТ НА УМЕСТНОСТТА

Източник: From Theory to Practice, Implementing the UN 
Alternative Care Guidelines, Cantwell и кол., 2013 г. 
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Прилагане на принципите на необходимостта и уместността

Това са някои от основните елементи, които следва да се вземат предвид, за да се гарантира, 
че алтернативна грижа се използва само при необходимост и е подходяща форма на грижа за 
съответното дете.

Първите две конкретни цели на Визията са насочени към гарантиране, че са предприети всички 
необходими стъпки децата да не попадат в системата на държавна грижа, а да остават при ро-
дителите си с цялата необходима подкрепа, която да осигури тяхното благосъстояние и безопас-
ност. Третата цел е насочена към гарантиране, че ако все пак няма друга алтернатива за детето, 
освен да влезе в системата на формална грижа, за него е налична най-подходящата форма на 
грижа, било то за краткосрочно или дългосрочно настаняване.

Целите на Плана за действие трябва да следват логиката на конкретните цели на Визията – пре-
венция и закрила, – за да се гарантира, че влизането в системата на формална грижа се прилага 
само когато е абсолютно наложително и всички други алтернативи са изчерпани; и деинституци-
онализация на системата на формална грижа, за да се гарантира, че ако на децата им се наложи 
да влязат в системата за грижа, то на тях им се предоставя най-подходящата и ефективна грижа. 
Предложените тук варианти са примери как Планът за действие може да се фокусира върху пос-
тигането на специфични аспекти от всяка от конкретните цели на Визията, така че накрая да се 
постигне изцяло основната цел на Визията. 

Подкрепа на семействата, за да се предотврати разделянето на децата от техните 
родители

В съответствие с принципа „необходимост“ конкретна цел 1 трябва да бъде насочена към рефор-
ма на цялата система, за да работи за преодоляване на първопричините за разделянето и да 
помогне на семействата да се грижат за децата си – например „системата за грижа за децата и 
за благосъстоянието на децата е в състояние да подкрепя родителите, за да удовлетворяват раз-
виващите се индивидуални потребности и да реализират правата на всяко дете във всяка област 
към 2025 г.“. За да бъде изпълнена тази цел, ще са необходими дейности за постигане на няколко 
краткосрочни, средносрочни и дългосрочни резултата. Родителите, които живеят в бедност, която 
намалява способността им да се грижат за своите деца, имат осигурен достъп до необходимата 
финансова помощ, както и помощ за трудова заетост и жилищно настаняване, което да им даде 
възможност да изпълняват своите родителски задължения. Ако те живеят в крайно маргинализи-
рана общност или са част от маргинализирана общност, ако живеят в изключена или социално 
изолирана подобщност, тогава трябва да се предприеме подход за развитие на общността, за да 
се идентифицират факторите, които излагат на риск техните умения да изпълняват родителските 
си отговорности, и да се разработят адекватни на контекста и ефективни практики.

Ролята на социалните услуги е да идентифицират нуждаещите се деца, да оценят какво е не-
обходимо на родителите и семействата и да подкрепят родителите за получаване на достъп до 
социалните помощи, на които имат право, както и да получат услугите, които са им необходими 
и на които имат право, което от своя страна може да им помогне да изпълняват задачите си като 
родители. Когато децата или родителите имат по-комплексни потребности, ролята на социални-
те услуги в общността е да идентифицират тези потребности и да гарантират, че са били удо-
влетворени. Голямата част от елементите за такава система в България са налице, но трябва да 
се предприемат дейности, които:

1. Да дефинират концепцията „дете в нужда“ от държавна подкрепа, както и политика за 
подкрепа на децата в техните собствени семейства, когато е възможно, като се адресират пър-
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вопричините, които биха могли да доведат до разделяне. Наличните социални услуги трябва да 
укрепват семействата, а първата реакция не трябва да бъде извеждането на децата – практика, 
която изглежда преобладава в момента, както посочи един участник в прегледа: „Законът за 
закрила на детето от 2000 г. и Правилникът за прилагането му трябва да се преразгледат. В мо-
мента ние първо извеждаме детето и след това работим за реинтеграция.“

Извеждането на дете и настаняването му в който и да е вид формална грижа трябва да бъде 
необходимо единствено в случай на заплаха за живота или здравето – концепция, която изисква 
също толкова ясна дефиниция. В консултация с областните и общинските власти и с НПО дър-
жавата може би трябва да направи преглед и да внесе изменения в някои части от нормативната 
уредба и административната рамка, за да предотврати излишното извеждане на деца и настаня-
ването им във формална грижа дори временно и да осигури предоставянето на подкрепа, която 
може да предотврати необходимостта от извеждане – въз основа на принципа „необходимост“. 
Тези концепции трябва да се прилагат за всички деца – със или без увреждания, на всяка въз-
раст, от всеки пол или етническа принадлежност.

2. Да правят сравнителен анализ на областните данни, за да се идентифицират общините 
или областите, които постигат много добри резултати в подкрепата на семействата, и да се уста-
новят факторите, които допринасят за тези добри резултати. Създаване на механизъм за оценка 
на събраните свидетелства за доказалите се мерки в България и чужбина и вземане на решение 
кои подходи, методики и стандарти трябва да бъдат насърчавани, за да помогнат на всички об-
щини и области да постигнат подобни добри резултати.

3. Да инвестират ресурси в изграждането на капацитета на общините и областите за разви-
тие и прилагане на доказалите се мерки, които укрепват семействата, предотвратяват раздялата 
и попадането в системата на формална грижа – или чрез възлагане изпълнението им на НПО 
или чрез създаването на общинска услуга. Устойчивостта на тези инвестиции трябва да бъде 
гарантирана от дългосрочен и стратегически процес на планиране на работната сила по отноше-
ние на социалните работници и чрез процес на вземане на решения, който задвижва развитието 
на пазар на социалните услуги или смесен пазар (което е уместно). Подходите за укрепване 
на семействата трябва да са основани на доказани интервенции и капацитетът на персонала 
трябва да е изграден, за да може да оказва ефективна подкрепа на семействата. Социалните 
работници трябва да могат да реагират гъвкаво и да предлагат практични решения на трудно-
стите, пред които се изправят семействата, включително и при необходимост да се дават малки 
суми пари за покриване на неотложни нужди, които в противен случай биха могли да попречат 
за полагането на необходимата грижа вкъщи – напр. липсата на електричество или отопление. 
Социалните работници трябва да могат да осъществяват връзка с други услуги, за да се гаран-
тира, че фокусът върху благосъстоянието на детето в семейството е приоритет и сред другите 
доставчици на услуги като тези по психично здраве и семейно планиране, образование, жилищно 
настаняване и заетост. Понякога услугите по развитие на общността или транспортните услуги 
могат да се окажат ключови за гарантиране, че децата ще останат в семействата си и социални-
те работници трябва да разполагат с мандат да ангажират този вид услуги на местно равнище, 
за да се даде приоритет на правото на децата да имат достъп до тези услуги и да се изпълни 
принципът на необходимост, т.е. всички възможности да са били изчерпани преди детето да се 
настани в какъвто и да е вид грижа. 

Увреждането не може да бъде причина за настаняването на дете в системата на грижа, като 
включването трябва да бъде висш приоритет; и има нужда от помощ и асистенти за обгрижване-
то на децата с комплексни потребности, за да се гарантира, че те имат достъп до общообразова-
телни, здравни и социални услуги. Понастоящем има риск да се развие цяла паралелна система 
на услуги за хората с увреждания в България – например дневна грижа за деца с увреждания 
вместо места в масовите детски ясли, детски градини и училища.
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Етническата принадлежност не може да бъде причина за настаняването на дете в системата 
на грижа – дискриминирането и изключването на деца с увреждания и деца от ромски произ-
ход е комплексно социокултурно явление в България. Планът за действие може да проправи 
пътища към промяна на нагласите към ромите и уврежданията поне сред специалистите, които 
работят с тях в социалните, здравните и образователните услуги. Има много успешни практики 
за работа с ромски общности, които могат да бъдат прилагани и разширявани, за да окажат по-
голямо въздействие върху укрепването на семействата в тези общности и предотвратяването 
на ненужно разделяне.

Бедността не може да бъде причина за настаняването на дете в системата на грижа и същест-
вува необходимост от ясна политика и законодателство за подкрепа на семейството и социално 
подпомагане, което може да гарантира, че програмите за облекчаване на бедността са ясно 
насочени към децата и техните семейства. Укрепването на семействата означава също така 
повишаване на родителските умения, способности и знания за детското развитие. Има много 
програми за обучение на родители с доказани ползи, които могат да помогнат за промяна на 
родителското поведение и да гарантират по-безопасна и по-подходяща за развитието на децата 
среда, в това число и на децата с увреждания – тези програми може да се адаптират за работа с 
родителите в България. Работата с роднините посредством семейни групови конференции може 
да помогне за подобряване качеството на грижа в семейството дори и в семейства, изправени 
пред сложни проблеми, свързани с бедността, психичното здраве, или такива, в които има риск 
от насилие, злоупотреба и неглижиране. Всички тези мерки трябва да се прилагат ежедневно в 
услугите на местно равнище, независимо дали те се предоставят от НПО или от общини, за да 
се гарантира, че нито едно дете не е настанено в системата на грижа, без това да е абсолютно 
необходимо. 

4. Създаване на цикъл за мониторинг, преглед и планиране, който да осигурява информация 
за постоянно усъвършенстване на системата от услуги, за да се гарантира, че нововъзникващите 
предизвикателства могат да бъдат посрещани от общностите, общините и областите, както и да 
се гарантира, че услугите, които винаги са необходими (напр. за децата с увреждания и техните 
семейства), поддържат своето качество и ефективността си.

Индикаторите за конкретна цел 1 трябва да измерват не само ефективността на системата за 
превенция, но също така и степента, в която грижата, получавана от децата в техните семейства, 
е адекватна и в синхрон с политиката на държавата за детско благосъстояние и развитие.

Индикаторите, посочени във Визията, включват:

 ● Намаляване с 30% на децата, настанени във всички видове формална грижа;

 ● Подобрения в развитието, здравословното състояние, образователните постижения и в пове-
дението на всяко дете.

Други възможни индикатори може да бъдат използвани от инструментите и насоките на ООН:

 ● Настаняването във формална грижа от всякакъв вид и по какъвто и да е повод е крайна мяр-
ка и децата са получили достъп до набор от мерки за превенция и подкрепа на семейството 
преди да се пристъпи към настаняване в системата на грижа;

 ● Предприети са всички мерки за подкрепа на родителите, така че да предоставят адекватна 
грижа на детето си, като се стъпва на новаторски и добри практики.

По-подробните системни индикатори и мерки може да включват още:



 ● Брой и съотношение на децата във всички видове формална грижа, разпределени по възраст, 
пол, увреждане, етнически произход, община на произход, вид формална грижа, цел на нас-
таняването в системата и планирана продължителност на настаняването;

 ● Децата в риск се идентифицират на ранен етап от живота им и на ранен етап при настъпване 
на проблеми в семейството;

 ● Всяко дете, което е оценено като дете в риск от оставане без родителска грижа, се насочва 
към услуги за подкрепа на семейството, за да се предотврати настаняването в системата на 
формална грижа. Детето и семейството участвали ли са в оценката на потребностите им и 
предоставените услуги удовлетворяват ли оценената нужда? 

 ● Децата и родителите оценяват подкрепящите и превантивните услуги, които получават или са 
получили като ефективни при разрешаването на проблемите, които биха довели до постъпва-
не в системата на грижа.

Закрила на детето

Закрилата на детето тук е дефинирана в съответствие с чл. 19 от Конвенцията на ООН за пра-
вата на детето – „закрила от всички форми на насилие, злоупотреба и неглижиране“. Тази цел, 
също като конкретна цел 1, е основана на „принципа на необходимостта“ – само децата, за ко-
ито разделянето от родителите е в техния най-добър интерес, трябва да бъдат извеждани и 
настанявани в системата на грижа и тази цел поставя ударение върху това да се гарантира, че 
е направено всичко възможно, дори когато има опасения относно необходимостта от закрила 
от неглижиране, насилие или злоупотреба, за да се предотврати ненужно разделяне. Конкретна 
цел 2 трябва да насочва вниманието към това да се гарантира, че държавата се намесва, когато 
има риск за живота или здравето на детето, но не непременно, за да изведе детето като пър-
ва реакция. Трябва да има ясни протоколи за междуведомствена работа, които гарантират, че 
всички решения са взети в най-добрия интерес на детето и са основани на задълбочени оценки 
на детето и семейството, че полицията, социалните работници и другите ключови участници са 
наясно с ролите си, с определенията за насилие, неглижиране и злоупотреба и имат ясни насоки 
за мерките, които могат да предотвратят насилие в семейството и за това кога превенцията вече 
не съществува като алтернатива. Включването на децата и родителите в оценката и вземането 
на решенията трябва да намира централно място в протоколите – вероятността да се вземат 
по-твърди решения в най-добрия интерес на децата е по-голяма, ако децата и родителите им 
участват в оценката, планирането и вземането на решения. Пример за това как може да е фор-
мулирана конкретна цел 2 е „системата за закрила на детето се намесва за предотвратяване и 
закрила на децата от злоупотреба, неглижиране или насилие и за да гарантира, че извършите-
лите ще бъдат изправени пред съда“.

Ключов индикатор за тази цел, изведен от Визията и от първия План за действие, може да бъде: 
повишена ефективност на интервенциите за предотвратяване на злоупотреба, насилие и негли-
жиране и за повишаване на родителския капацитет. Други индикатори за конкретна цел 2 може 
да бъдат взети от Наръчника на УНИЦЕФ за измерване на индикаторите за насилие срещу деца, 
например „брой на децата – жертви на насилие, докладвани официално на властите, и брой на 
доказаните случаи на насилие над деца за период от 12 месеца на 100 000 деца във всяка об-
ласт“ и „процент на децата жертви, за които са постъпили сигнали, и процент на децата жертви, 
които са ползвали услуги за възстановяване, реинтеграция и психологическа подкрепа за период 
от 12 месеца“.

Необходим е сходен набор от дейности, като тези за конкретна цел 1, за постигане на цел 2 – про-
цес на дефиниране на концепции, идентифициране на добри практики, инвестиране в доказали 
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се мерки и поддържане на устойчивост на инвестициите чрез процеси на човешко развитие и 
мониторинг/ преглед/ планиране – но с фокус върху закрилата на детето и акцент върху превен-
цията. Акцентът върху превенцията не трябва да изключва бързи действия срещу извършители-
те на насилие и злоупотреба. Социалните работници по закрила на детето и полицията, както 
и другите ключови специалисти на първа линия в здравните и образователните услуги, трябва 
да знаят как да оценяват риска, как да оценяват възможността за промяна, да разбират кои 
интервенции могат ефективно да предотвратят бъдещи прояви на насилие/злоупотреба или не-
глижиране. Трябва да бъдат разработени услуги, които да могат да интервенират чрез работата 
с родителите и децата за промяна на поведението на насилие, както и за работата с жертвите за 
подкрепа на терапевтичното възстановяване.

Система за алтернативна грижа

Конкретна цел 3 се основава на „принципа на уместността“ и трябва да бъде насочена към де-
институционализацията и създаването на система за алтернативна грижа, която е подходяща 
за удовлетворяване на различните потребности на децата, за които не могат да се грижат тех-
ните собствени семейства – деца с различни способности, на всяка възраст, от всеки пол или 
етническа принадлежност – независимо по каква причина, независимо дали временна или дъл-
госрочна. Принципът „уместност“ предлага полезен ориентир – децата трябва да се настаняват 
единствено в грижа, която е подходяща да удовлетвори техните потребности. Системата за ал-
тернативна грижа трябва да бъде достатъчно гъвкава, за да предлага услуги за настаняване на 
децата, които имат нужда от спешна грижа – непланирана и краткосрочна – по време на криза; 
услуги за планирана краткосрочна грижа, например заместваща приемна грижа, терапевтична 
или лечебна грижа, която е ориентирана към постигане на конкретни цели за всяко дете по вре-
ме на престоя му в грижата; дългосрочна грижа в семейна среда, включително осиновяване и 
приемна грижа или грижа от семеен тип в малък групов дом с различни нива на подкрепа, която 
може да води към самостоятелен живот като възрастен. Ако конкретни цели 1 и 2 бъдат изпъл-
нени успешно, тогава системата за алтернативна грижа ще се свие, тъй като по-малък брой деца 
ще имат нужда от формална грижа. 

Тази цел включва комплекс от дейности, които извеждат процеса на деинституционализация към 
неговото окончателно завършване със закриването на всички институции за деца в страната и 
гарантират, че услугите за алтернативна грижа, които са на разположение на децата и възраст-
ните на територията на цялата страна, отговарят на определените потребности, отличават се 
с високо качество, могат да отговорят на индивидуалните потребности и са приобщаващи по 
характера си. Необходими са и дейности, които да гарантират, че персоналът е изцяло обучен и 
добре управляван и подкрепян, за да предоставя резидентни услуги в малка по мащаб среда, и 
да развиват и подкрепят набор от услуги по приемна грижа и други грижи от семеен тип. В случай 
че настаняването при близки и роднини се класифицира като част от системата на формална 
грижа, тогава ще са необходими политики, законодателство, указания и обучение на социалните 
работници за това в каква степен трябва да се оказва подкрепа и наблюдение на децата, наста-
нени в такъв тип грижа, и техните обгрижващи. 

Необходим е сходен комплекс от дейности, като тези и за другите конкретни цели, но с фокус 
върху осигуряването на алтернативна грижа и върху системата за формална грижа:

1. Определяне ролята на системата на формална грижа, внимателно прогнозиране на об-
хвата на нуждата от формална грижа и гарантиране, че такава може да бъде предоставяна при 
необходимост. Важно е да се определи мястото на настаняването при близки и роднини и нефор-
малната грижа в тази система и в системата на подкрепа на семейството и закрила на детето.

2. Идентифициране на добри практики и качествени модели в страната и чужбина.



3. Инвестиране в услуги с доказано качество, мониторинг и инспекция, за да се гарантира 
поддържане на качеството. Продължаващият импулс за деинституционализация трябва да се 
основава на индивидуални оценки на потребностите, общински и областни планове, прецизно 
прогнозиране на нуждата от услуги и редовни прегледи на плановете на всеки човек и на мрежа-
та от услуги. По-вероятно е целият спектър от услуги, от които ще има нужда, да се предоставя 
от смесен пазар от доставчици. Необходими са услуги за напускане на системата на грижа, за да 
се подкрепят всички деца, които напускат формалната грижа и преминават към самостоятелен 
живот, включително прехода към самостоятелен живот, ако е нужно с подкрепа, а за младите 
хора с увреждания – включително жилищно настаняване, заетост и образование. Планирането 
на работната сила и дългосрочният подход, чрез които да се гарантира, че във всяка област се 
предоставя подходящата конфигурация от услуги от квалифицирани и подкрепени служители, са 
ключови за гарантиране на качеството.

4. Резултатите от контрола на качеството и наблюдението по отношение на децата във фор-
мална грижа, редовният цикъл на преглед на прогнозираната нужда от услуги и преглед на ин-
дивидуалните планове за грижи, които допринасят за редовното актуализиране на плановете за 
развитие на услуги във всяка област.

Децата с увреждания са свръхпредставени в системата на формална грижа в сравнение с дет-
ското население като цяло и съществуват редица трудности, свързани с предоставянето на гри-
жи за тях – факт, който трябва да бъде съобразен в новия план за действие. Тези съображения 
могат да се разделят в три обособени целеви групи:

1)  Деца, напуснали големите институции за деца с увреждания в резултат от процеса на деин-
ституционлаизация, инициииран от Визията през 2013-2014 г., и настанени основно в защите-
ни жилища или ЦНСТ. Тези деца и младежи, които са били в институция за дълъг период от 
време, имат много специфични нужди, изискващи индивидуализиран подход, който може и да 
не е необходим в бъдеще на децата и младежите, които тогава влизат в системата на формал-
на грижа. Нужно е да се отчете, че това е еднократна, но продължителна задача, която има 
за цел да подобри функционирането на тези деца, да ги подкрепи така, че да се „деинститу-
ционализират“, и да разработи индивидуални планове за живот, които да гарантират тяхното 
включване в живота на местната общност, да им помогне да определят индивидуалните си 
интереси, личните си цели за развитие и да им даде възможност да имат достъп до образо-
вание, здравеопазване, заетост и свободни занимания, които да им помогнат да постигнат 
тези интереси и цели. Видът грижа, необходим за тази група деца и младежи, може да не е 
подходящ за деца, които влизат в системата на грижа от семейна среда, където техните инди-
видуални интереси и лични цели вече са се развили и ролята на обгрижващия е да насърчава 
и подкрепя. Персоналът в ЦНСТ и защитените жилища се нуждае от продължаващо обучение 
и подкрепа, основана на Международната класификация на човешката функционалност, ув-
режданията и здравето – за деца и младежи (ICF-CY), за да може да изпълнява тези задачи.

2)  Около 300 младежи, които по всяка вероятност все още ще живеят в големите институции за 
деца с увреждания при започване изпълнението на новия План за действие в началото на 
2015 г. Необходимо е недвусмислено и незабавно да се гарантира, че тези деца и младежи ще 
бъдат изведени от големите институции и че тези институции ще бъдат затворени. Основните 
пречки пред преместването на някои от тези деца изглежда са свързани с притеснението как 
да се предоставят по най-добър начин услуги в общността за психично здраве, тъй като пове-
дението на много от тези деца и младежи се приема за рисково по отношение на тях самите 
или на другите при евентуалното им преместване в услуги в общността. Необходимо е да се 
гарантира извършването на качествени оценки, както и развиването на такива услуги, които 
могат да подкрепят тези хора така, както първата група за „деинституционализиране“ и безо-
пасно интегриране в живота на общността. Връзките със здравните и образователните услуги 
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трябва да се заздравят и ако е необходимо, да се проведе система от допълнителни обучения 
на местните здравни, образователни услуги, услуги за закрила на детето, полиция, както и на 
други членове на общността в приемащите общини, за да се гарантира, че общността е готова 
да приеме тези млади хора с разбиране и че може да ги подкрепи при необходимост. Във всич-
ки ЦНСТ е необходимо да има система на ключовия социален работник, за да се гарантира, че 
всяко дете или младеж има значим възрастен, с когото може да изгради доверителна връзка 
и който може да представлява неговите възгледи и интереси във всяка ситуация, възникнала 
в процеса на вземане на решения.

3)  Ако конкретна цел 1 бъде изпълнена, броят на децата с увреждания, които може да постъпят в 
системата на формална грижа в бъдеще, ще бъде значително по-малък. Ако все пак се стигне 
дотам, това най-вероятно ще бъдат пълнолетни лица, които ще преминават от семейна грижа 
в такава за подкрепен самостоятелен живот. Системата на формална грижа трябва да плани-
ра амбициозно грижата в семейна среда само за деца с увреждания и да не базира плановете 
си на предположението, че за някои деца „няма да може да се намери семейство“. Трябва да 
се набират приемни семейства специално за предоставяне на дългосрочна приемна грижа на 
деца, които са били изоставени от родителите си заради увреждането си, и те трябва да бъдат 
подкрепяни по същия начин и със същите услуги, както семействата на деца с увреждания. 
Необходимо е сериозно да се обмисли политика за предоставяне на индивидуални бюджети 
на семействата на деца с комплексни и множествени увреждания, за да бъдат подкрепени при 
предоставянето на грижа, за да се предотврати изоставянето и да се гарантира, че приемните 
семейства не са в по-привилегировано положение в сравнение с родните семейства.

Както вече беше посочено в този доклад, няма деца, които може да бъдат отглеждани само в 
звено за „постоянна грижа“ – всички деца може да се отглеждат в семейства с правилната под-
крепа. Важно е този въпрос внимателно да се разгледа преди финализирането на следващия 
План за действие и плановете за отглеждане в постоянна грижа да бъдат заменени с планове 
за реинтеграция в родното семейство с подходящите пакети за подкрепа, дългосрочна приемна 
грижа, където това не е възможно, или настаняване в ЦНСТ с подходящите пакети за подкрепа. 

Децата с увреждания във формална грижа трябва да имат краткосрочни, средносрочни и дъл-
госрочни планове за окончателно излизане от формалната грижа и настаняване в услуга за 
подкрепен самостоятелен живот. Базирани в общността услуги за постоянна грижа може да са 
необходими само за пълнолетни лица, и то за много малък брой. Необходимо е внимателно пла-
ниране във всяка област, за да се определи в каква степен тези услуги ще са нужни в бъдеще.

Приемна грижа – спецификацията на услугата приемна грижа трябва да бъде направена така, 
че да гарантира, че ако едно дете отива в приемна грижа, то е защото наистина има нужда от точ-
но такава грижа и тогава целта на настаняването е ясно определена. Необходими са стандарти, 
за да се гарантира, че екип от специалисти подкрепя настаняванията, че се поддържа контакт 
с родното семейство и че децата са наблюдавани, а обгрижващите – подкрепяни. Колкото по-
сложно е настаняването, толкова по-интензивна подкрепа е необходима. Някои видове приемна 
грижа налагат приемните родители да имат възможност да получават експертни съвети и кон-
султации 24 часа в денонощието и това усещане, че са подкрепени и че отговорността за детето 
е споделена, често пъти е по-важно за приемните родители от заплащането, което получават 
за работата си. Плановете за грижа за децата в приемна грижа, както и в резидентна, трябва 
да се преглеждат редовно и да се актуализират съобразно развитието и промените при детето. 
Приемната грижа може да се използва по много начини за превенция и подкрепа в целия набор 
от услуги, предлагани на семействата по конкретна цел 1 и 2 – за спешна грижа, за заместваща 
грижа, за терапевтични интервенции и за деца и родители заедно. Съществува огромно количе-
ство системна информация, която може да бъде използвана за наблюдение на ефективността 
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на приемната грижа, в това число на целта, продължителността, качеството и резултатите както 
на краткосрочните, така и на дългосрочните настанявания. 

ЦНСТ – основните съображения в следващия План за действие са въвеждането на система на 
ключов социален работник, за управление на случай за децата в ЦНСТ, така че ако за тях има 
възможност да бъдат преместени в приемна грижа или върнати в родните им семейства, со-
циалните работници от ОЗД да управляват тези процеси, и процедурите за закрила на детето. 
Необходимо е да се гарантира, че за всяко дете има индивидуални планове за грижа, програми и 
графици, че интересите на всяко дете се развиват и следват и че всеки план за грижа има цели и 
ясни дейности както вътре, така и извън „дома“. Децата трябва да участват във всички решения, 
свързани с ежедневния им живот и дейности, както и с техните цели за развитие. Служители 
за връзка в услугите по образование, здравеопазване, свободно време и заетост в местната 
общност могат да подпомагат включването. Важно е децата да се насърчават да работят за са-
мостоятелен живот, ако е необходимо – с подкрепа, и да установяват и поддържат контакт с ро-
дителите и семействата си, когато това е възможно. Персоналът трябва да има умения, знания, 
супервизия и подкрепа, за да изпълнява тези задачи.

Осиновяването е един от основните изходи от системата на формална грижа за децата под 
3-годишна възраст и е важна част от държавната политика за грижа за децата. Макар и осино-
вяването често да се явява най-добрата алтернатива за бебетата, трябва да се гарантира, че 
децата, които са вписани за осиновяване, наистина не може да бъдат отглеждани в родните си 
семейства и осиновяването действително е единствената възможност за тях; че осиновителят 
е избран за детето и за да посрещне неговите нужди, а не че той избира детето, така че то да 
посрещне неговите нужди; че осиновителите са подготвени адекватно и подкрепяни достатъчно 
след настаняването, за да се справят с предизвикателството в семейството им да расте дете. 
Ако държавата иска да е сигурна, че осиновяването трябва да продължи да бъде основен еле-
мент в политики за грижа за децата – за бебета и малки деца, то тогава трябва да се наблюдават 
резултатите при осиновените деца в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план.

Индикаторите за тази цел може да се вземат от Визията:

 ● Нито едно дете в институция до 2025 г.

 ● Съотношение деца/персонал във формалната грижа; дял на децата, настанени в приемна и 
резидентна грижа във всяка област 

Може да се вземат и от международните насоки и най-добри практики, включително от Насоките 
на ООН за алтернативна грижа за деца и Наръчника на BCN/УНИЦЕФ за измерване на индика-
торите за деца във формална грижа:

 ● Делът на децата с увреждания или от ромски произход във формална грижа е намален до Х 
до 2025 г.; делът на децата с увреждания или от ромски произход в резидентна грижа е нама-
лен до Х до 2025 г.; нито едно дете на възраст 0-3 години в резидентна грижа.

 ● Настаняванията във формална грижа започват да имат по-кратка продължителност и ясно 
изработени цели, насочени към връщане в родното семейство, където е възможно, с кратко-
срочна, средносрочна и дългосрочна перспектива, и като се вземат предвид индивидуалните 
потребности на всяко дете в развитие.

 ● Резултатите на децата във формална грижа са съизмерими с тези на връстниците им в семей-
на грижа.

83Независим преглед на напредъка и предизвикателствата

ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА ДЕЦАТА В БЪЛГАРИЯ – ДОКЪДЕ И НАКЪДЕ?



Структура за управление на изпълнението

Новият План за действие може да се фокусира по-ясно върху основните цели на Визията за 
деинституционализация, ако се отдалечи от краткосрочните „проекти“ и се насочи към дълго-
срочните стратегически цели и дейности, които допринасят за изпълнението на всички цели 
или на отделните цели. Това би означавало система за управление, която е фокусирана върху 
крайните резултати и ключови междинни резултати за всяка стратегическа цел, а не върху 
процесите, които подпомагат придвижването към крайните резултати. Важно е да се отбележи, 
че деинституционализацията е процес за изграждане на система за алтернативни грижи за 
деца, която е по-ефективна при посрещането на техните индивидуални потребности и за га-
рантиране спазването на правата им. Визията за деинституционализация изяснява това чрез 
основните си цели, които са насочени към предотвратяване разделянето на децата от техни-
те семейства. В Таблица 4 по-долу е представена възможна рамка за актуализиран План за 
действие с примерни дейности, индикатори и междинни резултати, обсъдени в настоящия до-
клад и представени в Приложение 2.

Препоръка 2. Разработване на политика за хората с увреждания 

Разработването на политика за хората с увреждания заедно с тях, която е насочена към целия 
жизнен цикъл и въвежда в законодателството разпоредбите на Конвенцията за правата на хо-
рата с увреждания, ще бъде ключът, за да се гарантира, че системата за благосъстоянието на 
децата и подкрепа на семейството не продължава да създава отделни, паралелни услуги. Една 
всеобхватна политика за хората с увреждания ще помогне също така да се гарантира, че от раж-
дането или от момента, когато се разбере за увреждането на детето, родителите могат да бъдат 
сигурни във визията за бъдещето на тяхното дете, която се споделя от цялото общество и която 
може да им помогне да осигурят на детето си грижата, от която то има нужда, докато е дете и в 
прехода към самостоятелен живот като възрастен чрез осигуряване на необходимата помощ и 
подкрепа. Една майка на дете с увреждане, цитирана по-горе в доклада, е щастлива, че „може 
да ползва дневен център“, нещо, което преди 10 години не е съществувало, но тя вече мисли 
напред за бъдещето на дъщеря си и гледа с интерес на новите ЦНСТ и защитени жилища като 
на възможен ресурс за подкрепа на независимия живот на дъщеря й, когато тя порасне. 

В този доклад беше идентифицирана конкретна потребност от укрепване на капацитета на ра-
ботната сила за предоставяне на услуги за деца с увреждания и техните семейства – „има праз-
нота в образователната система [за професионалисти], особено по отношение на множествените 
увреждания…“. Международната класификация на човешката функционалност, уврежданията и 
здравето (ICF) и Международната класификация на човешката функционалност, уврежданията и 
здравето – за деца и младежи (ICF-CY) са международно призната рамка за цялостно разбиране 
на увреждането и отразяват това разбиране в политиката и практиката. Този подход представлява 
предизвикателство за традиционния медицински модел, който доминира в България, и предлага 
начин за разработване на услуги, които могат да подобрят възможно най-много функционалността 
и включването на децата и възрастните с увреждания и да минимизират препятствията пред функ-
ционалността и включването. Необходимо е да се въведе концепцията за не-медицински модел на 
увреждането на всички равнища на системата дете–семейство – на национално, областно и об-
щинско, и във всички сектори – здравеопазване, образование и социална политика, НПО, жилищно 
настаняване, транспорт, заетост. Една подробна и систематизирана обучителна програма може 
да се окаже особено полезна в подготовката на почвата за разработването на Политика за хората 
увреждания и да гарантира, че работещите на предна линия в процеса на деинституционализация 
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са в състояние да проявят повече амбиция по отношение на децата с увреждания, които в момента 
се отглеждат в институции или скоро ще бъдат преместени в ЦНСТ или в защитени жилища. 

Необходима е по-голяма амбиция за реинтеграцията на децата с увреждания в собствените им 
семейства, по-голяма увереност в здравните, образователните и социалните услуги в България, 
че те ще могат да предоставят необходимите услуги и подкрепа. Нужна е повече амбиция относ-
но подкрепата на родителите да се грижат за децата си вкъщи, относно намирането, подготов-
ката и подкрепата на приемни семейства за деца с множествени увреждания. Ако това означава 
да се предостави медицинско оборудване вкъщи, тогава това е, което трябва да се направи и 
структурните фондове на ЕС предлагат отлична възможност да се гарантира, че нужното обо-
рудване може да бъде закупено и монтирано в домовете на децата с увреждания или в домовете 
на техните обгрижващи лица.

Програмата на правителството за предоставяне на помощни средства и технологии за деца и 
възрастни с увреждания трябва да бъде преразгледана и актуализирана, за да гарантира, че 
всички деца имат достъп до последните технологии, че има специалисти във всяка област, ко-
ито могат да оценяват функционалността и да съветват родителите или обгрижващите относно 
подходящите помощни средства за всяко отделно дете, както и да гарантира, че родителите и 
обгрижващите лица, включително в резидентните услуги, са запознати с последните новости и 
са в състояние да подкрепят децата, за които се грижат, да получат достъп до подходящи и съ-
ответстващи технологии.

Препоръка 3. Преразглеждане на допусканията в планирането, 
разбиране на причините за разделянето на семейството и изграждане 
на реакция, основана на общинските и областните оценки и планове, 
включително дългосрочни стратегии за развитие на работната сила и 
пазара на социални грижи

Вземане на решения по местна инициатива и съобразени с местната ситуация 

Общинските и областните планове, изготвяни въз основа на оценени потребности, може да 
бъдат по-добре насочени към първопричините за разделянето и да гарантират балансирана ком-
бинация от услуги и контрол на входа, които удовлетворяват идентифицираните на местно рав-
нище потребности и предотвратяват влизането в системата на формална грижа, освен когато е 
наложително. В много общини и области може да има сходни потребности, които е възможно да 
бъдат удовлетворени от доказали се модели, но общинските и областните екипи за планиране 
трябва да бъдат подкрепени, за да идентифицират първопричините за разделянето на местно 
равнище и да изберат правилната комбинация и обем от услуги, които могат да противодействат 
на тези първопричини. Програми за безвъзмездно финансиране, управлявани на местно равни-
ще за развитие на общността, фокусирани за противодействие на първопричините за разделяне 
в маргинализираните общности, също се препоръчват като стратегия за укрепване на семей-
ствата и намаляване броя на случаите, в които се разчита на формална грижа.

Съществува необходимост от комуникационна стратегия, която може да работи за преодоляване 
на празнотите в знанията, например за не-медицинския модел на увреждането, за успешните мо-
дели на подкрепа и превенция и за погрешните схващания напр. по въпросите на психичното здра-
ве, на местно равнище. Тези комуникационни кампании трябва да бъдат внимателно насочени към 
подходящите участници и да бъдат подсилвани от послания на национално равнище, които инфор-
мират за силна политическа ангажираност с Визията за деинституционализация, в т.ч. подкрепа на 
семейството, закрила на детето и деинституционализация на системата за грижа за децата.
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Планирането на работната сила и развитието на смесени социални услуги и смесен пазар на 
социални грижи от общинските и областните власти е необходимо, за да се посрещнат потреб-
ностите, идентифицирани в общинските и областните планове, и да се гарантира тяхното устой-
чиво прилагане. Планирането на местно равнище на потребностите от развитие на работната 
сила трябва да включва дългосрочен поглед и да съответства на приоритетите на националната 
политика – в този случай укрепване на услугите за превенция и закрила на детето и деинституци-
онализирана система на формална грижа, която може да предложи поредица от услуги за съот-
ветната поредица от оценени потребности. Общинските и областните власти трябва да получат 
подкрепа, за да възприемат националната гледна точка по отношение разработването на обучи-
телни програми и програми за развитие на персонала, които да стъпят на най-добрите практики 
в страната, а не да бъдат ограничени до наличния на местно равнище експертен потенциал. 

Пазарът на социални грижи може да се развие при наличието на една адекватна рамка за 
възлагане – стандарти, механизми за финансиране, процедури за лицензиране и договаряне, 
системи за мониторинг и инспекция. Някои от основните принципи на развитие на пазара са да 
гарантира, че е избран най-добрият доставчик за дейността, като са покрити стандартите, зало-
жени на национално равнище; предприет е подход на развитие спрямо системите на лицензи-
ране, договаряне и инспектиране (а не наказателен подход); че договарянето, финансирането и 
мониторингът са водени от крайния резултат и постигнатия ефект; че най-евтиното не винаги е 
най-доброто – нужни са насоки за оценяване ефективността на разходите, които са свързани със 
стандартите за качество и резултатите в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. Нужна 
е диференцирана система на финансиране, която да отчита, че по-интензивното предоставяне 
на услуги за посрещане на комплекс от потребности изисква повече средства и повече умения 
и че където е възможно, трябва да се използват най-опитните организации. Развитието на па-
зара на социалните услуги ще зависи от наличието на НПО на местно равнище, които могат да 
предоставят специфични услуги, от капацитета на общинските власти да развиват тези услуги 
при отсъствие на НПО и/или възможността на национални или областни НПО да предоставят 
услуги на общинско равнище в цялата страна, за да се предлагат специализирани видове услуги 
по превенция, закрила на детето или формална грижа, като например заместваща или спешна 
приемна грижа, терапевтични услуги, услуги за ранно детско развитие, специализирана приемна 
грижа за деца с увреждания или малки групови домове. 

Препоръка 4. Създаване на система за наблюдение с единна база данни 
от всички подразделения на МТСП, МЗ и МОН с разбивки по област, 
възраст, увреждане, пол и етнически произход

Мониторингът е необходим не само за проследяване на напредъка в изпълнението на Визия-
та, но също така и да информира планирането, бюджетирането и вземането на решения в един 
непрекъснат цикъл на оценяване, планиране, изпълнение и преглед. Трябва да се разработят 
ключови индикатори, свързани с целите и междинните резултати, описани в предложения в Пре-
поръка 1 по-горе План за действие. Цялата информация трябва да има разбивки по области и да 
включва както действителен брой, така и дялове на съответното детско население. Трябва също 
да се въведат разбивки по пол, етнически произход, възраст и функционалност, за да се гаранти-
ра, че цикълът на планиране и мониторинг може да идентифицира определени рискови групи и 
да реагира адекватно на новите предизвикателства, когато се появят. Системата за мониторинг 
трябва да тръгва от долу на горе като данните от мониторинга на общинско равнище се агрегират 
на областно равнище, а данните на областно равнище на свой ред се агрегират на национално 
равнище, но в рамка, заложена на национално равнище, която пресича хоризонтално сферите на 
управление на министерствата. Този подход ще способства сравнителния анализ на национално 
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равнище, който може по-нататък да подпомогне процесите на планиране, идентифициране на 
добри практики и вземане на решения как да се инвестират ресурси. Трябва да се изберат инди-
катори, които са едновременно качествени и количествени, а процесът на мониторинг трябва да 
включва обратна връзка от децата и родителите, както и наблюдения от специалисти и експерти – 
това ще помогне да се гарантира, че количествените данни са проверени и засечени от няколко 
гледни точки и предлагат възможно „най-вярната“ картина, която да информира процеса на взе-
мане на решения. В идеалния случай държавата трябва да предвижда средства за възлагане на 
периодични оценки, които включват обширни консултации с ползвателите на услуги като част от 
подробната рамка за мониторинг и оценка, която може да осигури информацията, необходима за 
разработването на политики и вземането на решения, както и развитието на практики.

Препоръка 5. Управленските структури за изпълнение на Плана за 
действие трябва да се основават на главната цел и стратегическите цели 
и на обща отговорност за постигане на ключовите междинни резултати, 
споделяни от различните секторни управленски екипи на Министерството 
на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, 
Министерството на образованието и Министерството на финансите

Междуведомствена работна група – отговаря за цялостното изпълнение и вземане на реше-
ния относно Визията и стратегическите цели на Плана за действие. 

Експертна група – гарантира, че междуведомствената работна група е в състояние да взема 
информирани решения, основани на данни от мониторинг и задълбочено разбиране на най-до-
брите практики и нововъведения.

Представителство на областната администрация във вземането на решения – в идеалния 
случай на равнището на междуведомствената работна група, като се има предвид, че областни-
те и общинските власти са основните изпълнители на Плана за действие.

Консултации по най-важните решения с по-широк кръг заинтересовани страни, включи-
телно НПО – това може да се организира чрез комплекс от механизми, включително експертната 
група, консултативен статут в междуведомствената работна група или чрез специални комисии, 
създадени от междуведомствената работна група, за да допринесат с експертиза по специфични 
въпроси, например разработването на Политика за хората с увреждания. Съществуването на 
коалицията от НПО „Детство 2025“ предлага на междуведомствената работна група силен парт-
ньор и помага да се гарантира, че министрите могат да се възползват от експертността и опита 
на НПО, когато вземат ключови решения. 

Вземане на решения въз основа на доказателства – това трябва да бъде основен принцип в 
работата на междуведомствената работна група, като решенията се основават на информация 
от данните от мониторинга. Това изисква определена дисциплина по отношение изготвянето на 
доклади, представящи агрегирани данни, и може да помогне на министрите бързо да разберат 
проблемите и съществуващите варианти.
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Препоръка 6. Дългосрочна стратегия за развитие на работната сила 
за социалните работници и работещите в системата на социални грижи 

Планирането на необходимата работната сила за професията „социална работа“ трябва да бъде 
свързано с циклите за планиране и мониторинг, описани по-горе за трите конкретни цели – ин-
формацията за броя на необходимите социални работници или обгрижващи лица, в кои населе-
ни места и за предоставяне на какви видове услуги е от изключителна важност при планирането 
на устойчива програма за кариерно развитие. Консултациите със специалисти, които работят 
пряко с клиенти, както и с ръководители, и практикуването в различни видове услуги е изключи-
телно важно, за да се осигури ефективна програма за изграждане на капацитет, която може да 
привлече и задържи социалните работници.

В допълнение, прегледът установи нещо, което изглежда като сериозен пропуск в системата на 
професионална квалификация по отношение на услугите за хора с увреждания. Набор от „тесни“ 
специализации или не съществува, или е в началните етапи на развитие, напр. ерготерапия, фи-
зиотерапия и логопедия, но по-голямо притеснение буди общата липса на разбиране на пробле-
мите на уврежданията от страна на социалните работници и обгрижващите лица, които работят 
с деца с увреждания и техните семейства. Този проблем трябва да се разгледа като въпрос от 
първостепенна важност. Информацията от Международната класификация на човешката функ-
ционалност, уврежданията и здравето – за деца и младежи (ICF-CY) трябва да служи за основа 
на всяко обучение или образователна програма. 

Спешни приоритети – тази и следващата година – при изпълнението на настоящия 
План за действие

Необходим е механизъм за подкрепа на персонала на ЦНСТ и защитените жилища за оказване 
на подкрепа при изпълнението на непосредствената задача за преместване и подпомагане адап-
тацията на децата и пълнолетните лица в услуги за приемна грижа и резидентни услуги в общ-
ността. Механизмът трябва да предоставя незабавна интензивна подкрепа при преместването 
на децата в новата среда и средносрочна подкрепа, когато децата са деинституционализирани и 
плановете им за грижа трябва да се преразгледат и прецизират. Подкрепата трябва да е насоче-
на към справяне с трудностите и даване на съвети при възникването на проблеми, но също така 
и към гарантиране на прилагането на последователен подход за разработване на индивидуален 
дневен режим за всяко дете, както когато е в резидентната среда, така и когато е навън, в общ-
ността.

Незабавно и изчерпателно въвеждащо обучение, придобиване на знания за разбиране на увреж-
дането, функционалността и социалните модели на увреждането, основано на съществуващи 
модели на добра практика за широк кръг от социални работници и обгрижващ персонал в различ-
ни услуги – ЦНСТ, защитени жилища, ОЗД, КСУ и ЦОП; индивидуална супервизия за персонала 
в ЦНСТ за разработване на индивидуализирани и структурирани програми за грижа и работа с 
всеки настанен.

Механизми за опазване на финансирането на затворените институции – МТСП и Междуведом-
ствената работна група, включително Министерството на финансите и с подходяща подкрепа от 
Експертната група.

Разработване на спецификации на услугите за специализирана дългосрочна приемна грижа или 
ЦНСТ за деца с множествени увреждания, „система на ключовия работник“ и услуги за подкре-
пено жилищно настаняване за продължаваща грижа за млади хора и възрастни лица с множест-
вени увреждания. 
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Единна система за мониторинг – всички комплекти данни трябва да се управляват като един на-
бор и да бъдат свързани към системата за формална грижа като цяло, както и към системата за 
услуги за превенция. Контингентът от „деца“, които напускат институциите за деца с увреждания 
и се местят в услуги в общността като част от текущото изпълнение на Плана за действие, но 
които са над 18-годишна възраст, трябва да бъдат ясно идентифицирани в рамките на системата 
за мониторинг, така че техните резултати да може да се проследят.

Политика за пълнолетните лица в ЦНСТ, предназначени за деца – политики за закрила на дете-
то, подкрепа за персонала, процедури и обучение за персонала.

По-нататъшно разработване на стандартите за приемна грижа и спецификациите на услугата, 
включително за заместваща грижа и за спешна приемна грижа – с използване на моделите от 
най-добрите практики, които вече съществуват в България.

Преглед и актуализиране на списъка с помощни средства, обучение на специалисти и повиша-
ване на достъпа до последните новости в областта на помощните средства за децата и пълно-
летните лица, които напускат институциите за деца с увреждания и се настаняват в грижа в общ-
ността (ЦНСТ, приемна грижа), както и за тези, за които се грижи тяхното собствено семейство. 

Преглед и прецизиране на плановете за услугите за замяна на ДМСГД, включително ранната ин-
тервенция, стъпвайки на опита и наученото по проект „ПОСОКА: Семейство“, когато се планира 
преструктурирането на останалите бебешки домове. Плановете за ДМСГД трябва да са насочени 
към потребностите на всяка област и да са междусекторни по природа, а не да се планират само 
в здравния отдел на областната администрация или в Министерството на здравеопазването.

Средносрочни приоритети

Нов План за действие за изпълнение на Визията за деинституционализация, изработен в ши-
рока консултация с професионалната и НПО общност, който поддържа фокуса върху деинсти-
туционализацията на услугите за грижа за децата и закриването на всички институции за деца, 
но също така насочва изпълнението към реформа на цялата система включително превенция и 
подкрепа на семейството – съгласно препоръка 1 по-горе.

Всеобхватна политика за хората с увреждания, разработена с тяхно участие – на основата на 
ICF-CY и ICF и Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (КПХУ) – и включваща 
по-амбициозна политика по отношение включването на деца с увреждания във всички сфери на 
живота (семейство, образование, здравеопазване, социални услуги, транспорт, физическа среда, 
култура, спорт, отдих) и по-амбициозна и актуална политика и програми за помощните средства 
за всички области. Политиката също така трябва да очертава процес на деинституционализация 
на услугите за възрастни.

Свидетелства от доказали се мерки, изпълнявани за ромската общност – за осигуряване на ин-
формация за политиките и законодателните насоки, за свързване на социалното развитие, соци-
алното подпомагане, закрилата на детето и процеса на деинституционализация.

Индивидуален преглед на всички деца с увреждания, които са преместени след подходящ пери-
од за приспособяване към новите услуги – коригиране на плановете за грижа, за да се отчетат 
личните промени и индивидуалните усещания след преместването. Коригиране на областните 
планове за системата за развитие на подходящи услуги в средносрочен до дългосрочен план.

Консолидиране на стандартите за услуги – за услугите за алтернативна грижа и за услугите за 
превантивна приемна грижа. 

Плащания на социални помощи и връзки със социалните услуги за закрила на детето и подкрепа 
на семейството.
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Използвани термини

Формална грижа – дефинирана в чл. 28 б) ii) от Насоките на ООН за алтернативна грижа за 
деца както следва: „всяка грижа, която се предоставя в семейна среда с разпореждане на ком-
петентен административен или съдебен орган, както и резидентните грижи, включително частни, 
независимо дали се предоставят по силата на административна или съдебна мярка или не.“ 

МТСП – Министерство на труда и социалната политика

МЗ – Министерство на здравеопазването

МОН – Министерство на образованието и науката

МФ – Министерство на финансите

МП – Министерство на правосъдието

АСП – Агенция за социално подпомагане

ДАЗД – Държавна агенция за закрила на детето

ДСП – Дирекция „Социално подпомагане“ (на общинско ниво)

ОЗД – Отдел „Закрила на детето“ (към ДСП) 

Институции за деца

Използваните наименования и съкращения за различните видове институции за деца в офици-
алните данни и отчети понякога са транслитерирани от български на английски език, а в други 
случаи са преведени (напр. за ДМСГД в документацията на английски език са използвани пре-
водното съкращение HMSCC или транслитерираното съкращение DMSGD) – във всеки случай 
тези обозначения не винаги предават ясно за „непосветените“ целта или целевата група на въ-
просната институция. За целите на настоящия доклад е използвана следната опростена терми-
нология за обозначаване на различните видове институции за деца, включени във Визията и 
Плана за действие. 

Под „домове за бебета и малки деца“ се има предвид домове за медико-социални грижи 
за деца (ДМСГД) – в документацията на английски език се срещат под названията DMSGD и 
HMSCC. Това са домове, които предоставят услуги на деца на възраст от 0 до 3 години и са със 
статут на лечебни заведения към Министерството на здравеопазването. 

Под „домове за деца“ се има предвид домове за деца, лишени от родителска грижа (ДДЛРГ) – в 
документацията на английски език са DDLRG и HCDPC. Тези домове предоставят услуги на деца 
без увреждания на възраст от 4 до 17 години.

Под „институции за деца с увреждания“ се има предвид домове за деца с умствени и физи-
чески увреждания от тип ДДУИ, ДДМУИ, ДДМФУСИ – в документацията на английски език са 
DDMI, DDMUI, DDFYSI и HCMR, HCYMR или HCPD. Тези институции предоставят услуги на деца 
и младежи с увреждания на възраст от 3 до 18 години. 
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Услуги в общността

Както в случая с наименованията на институциите, различните видове услуги в общността, съз-
дадени в България през последните 10–15 години, имат редица наименования и съответните им 
съкращения. В Плана за действие се срещат множество от тях:

ЦОП – Център за обществена подкрепа

КСУ – Комплекс за социални услуги

ЦНСТ – Център за настаняване от семеен тип 

СПС – Специализирани приемни семейства

СКЦ – Семейно-консултативен център

ЗМБ – Звено „Майка и бебе“

Създадени са няколко видове центрове, защитени жилища или услуги за самостоятелен живот 
с оказване на подкрепа, като цитираните по-долу определения за тях са взети от Правилника за 
прилагане на Закона за социално подпомагане:

Преходно жилище за лица – форми на социални услуги, в които хората водят независим начин 
на живот, подпомогнати от професионалисти, с цел подготовка за извеждането им от специали-
зирана институция

Преходно жилище за деца – същото като по-горе, но за деца

Център за временно настаняване – за деца или възрастни – комплекс от социални услуги, 
предоставяни на бездомни лица за срок не повече от 3 месеца в рамките на календарната година 

Защитено жилище – форми на социални услуги, в които хората водят независим начин на жи-
вот, подпомогнати от професионалисти – за деца и възрастни

Наблюдавано жилище – форми на социални услуги за оказване на подкрепа и консултиране на 
лица, навършили 18 години, които напускат специализирана институция, преходно жилище или 
защитено жилище и им предстои да водят независим начин на живот, както и с цел превенция на 
настаняването им в специализирана институция

Приют за деца – комплекс от социални услуги, предоставяни временно за срок до 3 месеца 
на бездомни деца или младежи при неотложна необходимост от задоволяване на базовите им 
потребности, свързани с осигуряване на подслон, храна, здравни грижи, хигиена, социално, пси-
хологическо и правно консултиране

Център за социална рехабилитация и интеграция за деца – комплекс от социални услуги, 
свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и про-
фесионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за 
социално включване. 

Социален учебно-професионален център – комплекс от социални услуги, насочени към про-
фесионално обучение на лица с определена степен намалена работоспособност, навършили 16 
години, или лица, навършили 16 години, за които не се полага родителска грижа, или са жертви 
на насилие или трафик на хора.



№ Длъжност и организация/институция

1. УНИЦЕФ, Програмен директор „Закрила на детето“

2. УНИЦЕФ, Програмен сътрудник

3. УНИЦЕФ, Консултант „Деинституционализация и ранно детско развитие“

4. УНИЦЕФ, Експерт за работа в общности и областно планиране

5. Директор на Център за независим живот

6. Председател на Държавна агенция за закрила на детето

7.
Началник отдел „Права на децата, хората с увреждания и дискриминация“, 
Омбудсман на Република България

8. Заместник изпълнителен директор на Агенция за социално подпомагане

9.
Директор на дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“, 
Агенция за социално подпомагане

10. Заместник-министър на здравеопазването

11. Експерт „Европейски проекти“, Национално сдружение на общините в Република България 

12. Изпълнителен директор, Международна социална служба – България

13. Представител на Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения

14. Представител на Центъра за независим живот

15. Психолог, Център за независим живот

16. Програмен ръководител за Централна и Източна Европа, Фондация ОУК

17. Програмен координатор, Надежда и домове за децата – клон България

18. Директор „Детски политики“, Национална мрежа за децата

19. Координатор „Детски политики – семейство и детско правосъдие”, Национална мрежа за децата

20. Ръководител „Програми и проекти“, SOS Детски селища България 

21. Институт по социални дейности и практики

22. Координатор, Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца

23. Асоциация „Дете и пространство“

24. Специалист „Връзки с обществеността и комуникации“, фондация „Лумос“ – България

25. Национален представител на фондация „Лумос“ за България 

26.
Директор на фондация „За нашите деца“ и представител на Националната асоциация за прием-
на грижа

27.
Главен инспектор в териториален отдел на Главна дирекция „Контрол по правата на детето“ при 
ДАЗД, област Враца

28.
Експерт в териториален отдел на Главна дирекция „Контрол по правата на детето“ при ДАЗД, 
област Враца

29. Главен експерт „Регионално  развитие“, Областна администрация Враца

30. Главен експерт, Областна администрация Враца

31.
Директор на Регионална здравна инспекция – гр. Враца и член на регионалния екип за деинсти-
туционализация

32.
И.д. Директор на ДСП – Враца, главен експерт по закрила на детето в РДСП-Враца, бъдещ член 
на регионалния екип за деинституционализация

33. Областен координатор по проекта „Детство за всички“ във Враца, ДАЗД

34.
Координатор на проект „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услу-
ги на регионално равнище” за Враца, Агенция за социално подпомагане 

35. Координатор на проект „Развитие на социалните услуги за област Враца“

Приложение 1. Списък с участници в прегледа на изпълнението на политиката по 
деинституционализация, април–май 2014 г.
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36. Началник на ОЗД - Враца

37. Директор на ДСП - Враца

38. Старши експерт в община Враца и координатор на проект „Шанс за деца и младежи от дома“

39. Представител на Община Враца

40. Представител на НПО и училищен психолог, Враца

41.
Представител на НПО, което е било доставчик на услуги, Бюро за социални услуги, Мобилен 
център за възрастни хора, Център за обществена подкрепа, затворен през 2008 г. 

42. Здравен медиатор, Областна администрация Враца

43. Ръководител на звено „Майка и бебе“ във Враца

44. Ръководител на Център за обществена подкрепа (услугата се предоставя от общината)

45. Социален работник, Дневен център за деца и възрастни с увреждания „Зорница“

46. Б-, младеж на възраст 19 години, Наблюдавано жилище

47. М-, младеж на възраст 25 години, Наблюдавано жилище

48. И-, младеж на възраст 24 години, Наблюдавано жилище

49. Психолог, Наблюдавано жилище

50. Директор на Дома за медико-социални грижи за деца, Враца

51. Директор на Дома за деца, лишени от родителска грижа, Враца

52. Областен управител на Монтана

53. Кмет на Монтана

54. Заместник областен управител на Монтана

55. Директор на Дирекция „Хуманитарни дейности“, Община Монтана

56. Главен експерт, Дирекция „Хуманитарни дейности“, Община Монтана

57. Ръководител на социални проекти, Община Монтана

58. Началник на ОЗД – Монтана

59.
Експерт в Регионалния инспекторат по образование – гр. Монтана и член на регионалния екип 
за деинституционализация

60. Директор на РДСП – Монтана

61. Главен експерт „Закрила на детето“ в РДСП – Монтана

62. Областна администрация Монтана, социални дейности

63. Ръководител на проекта за преструктуриране на Дома за медико-социални грижи за деца

64. Управител на ЦНСТ за деца

65.
Директор на Дневен център за деца и младежи с увреждания и Дневен център за възрастни с 
увреждания 

66.
Ръководител на проекта за 3 ЦНСТ за деца и 1 защитено жилище (част от проекта „Детство за 
всички“)

67.
Директор на Комплекса за социални услуги, включващ Кризисен център за деца и Център за 
обществена подкрепа

68. Директор на Дома за медико-социални грижи за деца

69. 5 членове на екипа на новооткрития ЦНСТ

70. Представител, фондация „Де Пасарел“ България

71. Държавен експерт, Дирекция „Държавна политика за детето“, ДАЗД

72. Национален координатор, проект „Детство за всички“ (проект 1 в плана), ДАЗД

73. Член на националното звено по деинституционализация, ДАЗД

Приложение 1. Списък с участници в прегледа на изпълнението на политиката по 
деинституционализация, април–май 2014 г.
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74. Ръководител на проект „Подкрепа“, ДАЗД (Проект по ЕФРР)

75. Ръководител на проект „И аз имам семейство“, АСП

76. Национален координатор на проект „И аз имам семейство“, АСП

77.
Национален координатор на проект „Развитие на системата за планиране и предоставяне на 
социални услуги на регионално равнище”, АСП

78.
Национален координатор на проект „Укрепване на капацитета на Агенция за социално подпома-
гане за повишаване на качеството и ефективността на социалната работа”, АСП

79. Ръководител проект „ПОСОКА: Семейство“, МЗ

80. Заместник-министър на труда и социалната политика 

81. Началник отдел „Информация и анализи“, ДАЗД

82. Държавен експерт, ДАЗД

83. Държавен експерт, ДАЗД

84. Представител, Български център за нестопанско право 

85. Директор, Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца

86. Представител, Фондация „Еквилибриум“

87. Представител, Фондация „Сийдър”

88. В - реинтеграция, майка на дете, 2.6 месеца в институция, настанено по нейна молба

89. Д - наблюдавана реинтеграция, майка на едно дете

90. П - майка на две деца, реинтеграция

91.
Г и И – майка и баща, наблюдавана реинтеграция за 5 деца, едно дете под 3 години все още в 
институция

92. Д и Х - наблюдавана млада майка и бащата на детето й

93. Социален работник, ОЗД, област Враца 

94. Социален работник, ОЗД, област Враца

95. Социален работник, ОЗД ,област Враца

96. Социален работник, ОЗД, област Враца

97. Семеен консултант, Комплекс за социални услуги, област Монтана

98. Социален работник, Комплекс за социални услуги, област Монтана

99. Социален работник, ОЗД , област Монтана  

100. Социален работник, Комплекс за социални услуги, област Монтана 

101. Социален работник, ОЗД, област Монтана 

102. Социален работник, ОЗД, област Монтана 

103. Социален работник, ОЗД, област Монтана 

104. Психолог, Комплекс за социални услуги, област Монтана

105. Н – родител на момиче, 23-годишно, епилепсия

106. Н – родител на момиче, 29-годишно, леко интелектуално затруднение

107. П – родител на момче на 10 години, аутизъм

108. С – родител на момиче на 11 години с детска церебрална парализа

109.
С – получава помощ от Комплекс за социални услуги поради отклоняващо се поведение на дъ-
щеря си

110. С – млад мъж на 20 години, успешен случай на превенция на риск

111. Т – приемен родител на 2 деца
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