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РЕЗЮМЕ: 

Настоящият мониторингов доклад отчита изпълнението на Плана за действие за периода от 01 юли 2012 до 30 юни 2013 година, както и 

натрупаните практики и действия в рамките на процеса на деинституционализация. Предмет на доклада е постигнатото по изпълнението на 

заложените в Плана за действие проекти, дейности, инициативи, както и основни резултати, изводи, предизвикателства и препоръки за 

бъдещи решения. Важна част от доклада са и взаимовръзките между всички заинтересовани страни, участници в процеса.  

В доклада е включена и информация относно подкрепящи дейности от неправителствени организации в рамките на цялостния процес на 

деинституционализация, съвместни инициативи и наблюдения, дискусии и дебати по отношение на спорни етапи от процеса, които ще 

допринесат за качествено реализиране на заложените проекти и политики в Плана за действие.  

Докладът отразява резултатите по всяка глава от Плана за действие с коментари и очертава основни тенденции и предизвикателства пред 

реформата, които в отчетния период навлязоха в съществен етап. 

Докладът акцентира върху етапите на изпълнение на всеки един проект, заложен в Плана за действие, неговите изводи, насоки и тенденции. 

В доклада има част, посветена на основните изводи и препоръки за процеса и неговото успешно изпълнение в рамките на стартиралите 

проекти и реформи в законодателната сфера. В доклада са видни и се повтарят изводите и препоръките от предходните два доклада. 

 

С оглед на анализа за изпълнение на дейностите и мерките по различните глави от Плана за действие, може да се направи изводът, че към 

настоящия момент, прилагането на Плана е в рамките на заложените инициативи и финансови средства и се реализира по начин, който 

гарантира сигурност на инвестициите. След стартиране на всички проекти, включени в Плана за действие времевия график от Плана се 

промени, с оглед потребностите и спецификите на всяко едно дете и младеж, както и готовността на общините да стартират с 

предоставянето на новите услуги. Настоящият отчетен период, се характеризира със сериозни промени в политическия живот на страната, 

което от своя страна повлия на изпълнението на конкретните действия и проекти. Научените уроци очертават една сериозна група от 

предизвикателства, които трябва да се вземат в предвид и да се намери адекватното им решение, с оглед на ефективното и ефикасно 

изпълнение на проектите, доброто планиране и развитие на бъдещите проекти и постигане на целените с Визията резултати.   

 

 

Изводи: Постижения и резултати 

 

През отчетния период продължава тенденцията към намаляване броя на децата, настанени в специализираните институции. (за сравнение с 

предния доклад 4 755 настанени деца в институции спрямо 3 592 за този период на мониторинговия доклад). 
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Въз основа на засилената работа на отделите „Закрила на детето”„ по превенция, реинтеграция, осиновяване, приемна грижа са закрити 11 

ДДЛРГ.  За децата от тези институции е осигурена семейна или близка до семейната среда, с възможности за  индивидуално развитие и 

социална интеграция.  

През отчетния  период се наблюдава значителен подем на развитието на примната грижа в сравнение с предходните периоди. Възможността 

да се отглежда и възпитава дете в приемно семейство е все по-разпознаваема в обществото и интереса и желанието на кандидати за приемни 

семейства нараства. 

Напредък може да се отбележи и при развитието на социалните услуги в общността. Увеличава се броя на разкритите социалните услуги,  

държавно делегирана дейност, като – ЦНСТ, ЦОП, ЦСРИ, КЦ, ДЦДУ, ЦРДУ.  

 

Изпълнението на ключовите проекти от Плана за действие, насочени към децата, е в напреднала фаза. 

 

Деинституционализацията на децата с увреждания навлиза в най-сериозния етап. В рамките на проект „Детство за всички”, въз основа на  

прилагането на иновативна технология на оценка от мултидисциплинарни екипи, включваща важни фактори и обстоятелства като: 

здравословно състояние, връзка с родители и близки, привързаност с възрастен или деца/младежи, желание на самите деца и младежи, 

мнение на родителите и др., се планира конкретното място и услуги за всяко дете и младеж. По-сложните случаи продължават да се 

объсъждат във формата на работна група с участието на външни специалисти с клиничен и практически опит. Предстои подготовка на 

децата и младежите  по специално разработен модел и плавно превеждане в новоизградените услуги от националната карта. На този етап 

общините са на различно ниво и степен на изпълнение на строителството на услугите. Вече са открити  първите центрове за настаняване от 

семеен тип в община Карнобат и в началото на месец септември ще посрещнат първите деца и младежи с увреждания от специализираните 

институции. Паралелно с този процес продължава практическото приложение на иновативни методи на работа в институциите /хранене и 

интензивно общуване, ерготерапия/, в резултат на което, се отбелязват промени при децата в посока по-добро общуване, по-често изразяване 

на различни емоции, подобрена двигателна активност. Осигурени са по-добро качество на грижа и условия за живот на децата с увреждания, 

като от тях са осиновени 162, реинтегрирани 40 и настанени в приемни семейства 35.  

 

Продължава  и тенденцията да намалява броя на децата, отглеждани в ДМСГД, при увеличен брой на децата, ползващи ДЦДУ към тези 

институции. През отчетния период са закрити 2 ДМСГД -  2012г.- ДМСГД с. Широка  Лъка , обл. Смолян, през отчетния период се работи по 

закриване на ДМСГД – Кюстендил, на заседание на МС от 17.07.2013 е прието Постановление за закриване /ПМС 159/29.07.2013 г. – 

ДМСГД-Кюстендил се закрива, считано от 1.08.2013 г./Същите са закрити с активното съдействие на „Надежда и домове за децата-клон 

България  



 5 

Активната работа на екипите на национално и местно ниво по проект „Посока семейство”, насочена към осигуряване на семейна среда, 

доведе до намаляване на броя на децата в 8 пилотни ДМСГД. Планираният процес на деинституционализация на децата от 0-3 годишна 

възраст протича успешно и към края на 2013г. се предвижда 8-те пилотни ДМСГД да бъдат закрити и да стартират новите услуги. Активна 

роля в работата по превенция на изоставянето, както и в подпомагането на семействата при реинтеграция на децата оказа „Надежда и домове 

за децата-клон България. Координационните механизми по деинституционализация на областно ниво допринесоха за подобряване на 

координацията на работата на институциите при изпълнението на целите на проекта. 

 

Новият модел на услугата „приемна грижа„, развит и реализиран в проект „И аз имам семейство“ даде значителни резултати. След промяна 

на нормативната уредба,  първоначалното закъснение е компенсирано и се наблюдава подчертан интерес към приемната грижа.  През 

отчетния период са оценени, обучени и утвърдени 547 приемни семейства, в процедура на проучване са още 429, което надхвърля почти 

двойно  заложения индикатор от 500 приемни семейства.  В  утвърдените приемни семейства се отглеждат 580 деца, от които 185 от 

общността, 279 от специализирани институции, 116 от резидентни услуги. Като добра практика, се налага настаняването на бебета от 

родилен дом в приемни семейства. Усилията на екипите на национално и местно ниво в рамките на проекта, осигуриха развитието на 

приемната грижа,  не само като алтернатива на институционалната грижа, но и като услуга за превенция.   

 

Значителен е приносът и на местната власт и неправителсвените организации /НПО/, извън националните проекти, чрез инициативи, 

дейности и мерки за постигане на целите на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“. 

 

В отговор на предизвикателството новите модели на грижа да се регламентират нормативно се промени Наредбата за условията и реда за 

кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях (ДВ, бр. 68 от 4.09.2012 г., в сила от 4.09.2012 г.). 

 

През отчетния период м. юли 2012 г. – м. юни 2013 г. са осъществени и други нормативни промени,  в това число и на 1 закон, а 

именно:  

1. Изменения и допълнения в Закона за семейни помощи за деца (ДВ, бр. 54 от 17.07.2012 г. и бр. 103 от 28.12.2012 г., в сила от 

1.09.2013 г.); 

2. Изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ДВ, бр. 68 от 04.09.2012 г., в сила от 

04.09.2012 г.); 

3. Изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (ДВ, бр. 95 от 04.12.2012 г.); 
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Основни предизвикателства: 

 Настоящият период на доклада обхваща сериозни политически промени, свързани с оставка  на Правителството и назначаване на 

служебен кабинет, провеждане на предсрочни избори през м. май 2013, сформиране на ново правителство. 

 Все още не е сформирана и Експертната работна група с широкото участие на институции и неправителствени организации, която да 

обезпечава с експертиза работата на Междуведомствената работна група. 

 Липса на финансов механизъм, който да гарантира пренасочване на средствата от съществуващите специализрани институции към 

новите услуги, развивани по проектите. 

 Независимо от стратиралата дейност на екипа на проект „Подкрепа”, все още има какво да бъде постигнато, за да се подобри 

координацията на дейностите и формите на комуникация между екипите на всички проекти от Плана за действие на национално ниво 

(включително координация на инфраструктурните инвестиции с инвестициите в човешките ресурси), както и осигуряване на добра 

координация на действията в различни населени места, където се работи с различни структури и власти, които са част от цялостния 

процес на  деинституционализация.  

 Продължава да стои и въпросът за законодателните промени, които да отговарят на променените модели на грижа за децата. В някои 

от случаите, законодателните промени следват пряко апробираните промени в проектите (новите услуги по проекта за домовете за 

децата с увреждания) или в определени случаи, вървят успоредно или предхождат тези промени, но за да могат да влязат в сила и за да 

произведат желания ефект се изисква по-дълъг период от време, поради сложността на консултативния процес и законодателната 

техника. 

 При динамиката на процеса деинституционализация предизвикателство се оказват и заложените срокове. За някои от предвидените 

дейности, в Плана за действие са заложени много кратки срокове, а промените изискват подготовка на идейни концепции за реформа в 

конкретната секторна политика (напр. младежко правосъдие, включващо образование и пр.), ясен и конкретен план за действие, 

реализиране на проекти, които да обезпечат реформите. Допълнително затруднение при спазване на сроковете възниква и в процеса на 

възлагане на дейности, чрез процедури по ЗОП. Посочените в закона срокове създават затруднения за реализацията на конкретни 

дейности от проектите и това дава отражение върху цялостния процес. Процедурите на обжалване допълнително забавят и утежняват 

изпълнението на проектите и техните преки задачи. 

 Всички заинтересовани страни в процеса положиха усилия в рамките на изпълняваните проекти от Плана да продължат работа по 

промяна на нагласите и въвеждане на нов подход в социалната сфера. Но въпреки всички дейности, продължава сериозна работа и в 

тази посока. Основната част от реформата е свързана с промяна на вкоренени с десетилетия стереотипи, включително съществен риск 

е възпроизвеждане на старите модели в новите услуги. Налага се постоянна и непрекъсната работа с нагласите на общността за прием 

на децата и младежите от специализираните институции в общините, където ще бъдат изградени новите услуги. Необходимо е усилена 

работа и по информиране и публичност на предприетите мерки и процеса от всички участници.  
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 Сериозно предизвикателство пред реформата и ефективността на проектите е, че стартира реформирането на една система, без да е 

доизградена докрай новата, която пълноценно ще я замени. Необходимо е да се осигури изграждането на съпътстващите услуги, за да 

се гарантира в цялост реализирането на реформата. 

 Риск е и форсирането на реформите, с оглед на силни обществени настроения, натиск за бързи действия, стремеж за отчитане на 

напредък пред влиятелни външни фактори и др. Създаването на условия за бързо взимане на решения може да доведе до 

неадекватност и промяна в концепцията за цялата реформа. 

 Не трябва да се забравя и факта с предстоящия Програмен период на Оперативните програми 2014 – 2020, където ясно трябва да бъдат 

заложени схеми, които да осигурят непрекъсваемост на процеса, като продължат и надградят вече стартиралите етапи на закриване на 

институциите и обезпечаване на издръжката на новите услуги, както и привличане на квалифицирани специалисти. 

 

Основни препоръки: 

 Необходимо е да се възстанови работата на Междуведомствената работна група по деинституционализация на високо политическо 

ниво, за да се гарантира продължаване на процеса и взимането на правилните и адекватни решения. Междуведомствената работна 

група в хода на изпълнение на Плана за действие е основният механизъм за координация, планиране и вземане на решения по 

цялостното изпълнение на Плана за действие. Също така, междуведомствената работна група е и основния партньор на Европейската 

комисия за съгласуване на предвидените решения и комуникация с ЕК в процесите в България.  

 Необходимо е да се сформира и да заработи Експертната работна група, която да подкрепя и подпомага Междуведомствената 

работна група при взимането на мотивирани решения. Експертната група е форматът, през който чрез оценка и анализ на 

законодателната и регулаторната рамка позволява да се инициират належащи промени в законодателство и да се търсят решения в 

рамките на изпълняваните проекти от Плана за действие. 

 Необходимо е да бъдат направени сериозни инвестиции в изграждане на интегрирана база данни между проектите за оценените 

потребности, разкриването на новите услуги и тяхната ефективност.  

 Необходимо е да бъде направен добър анализ на нужните финансови ресурси за следващите проекти и изработване на механизма за 

прехвърляне на средствата в националния бюджет от институционална грижа към устойчивост на новите услуги. Все още остава 

неразработен ясен финансов механизъм, който да гарантира, че средствата за издръжка на съществуващите към момента 

специализирани институции, ще се насочат целево към новите услуги, които ще се разкрият в рамките на проектите по Плана за 

действие и ще започнат да функционират като делегирани от държавата дейности, когато приключи финансирането им по ОПРЧР. 

Това създава сериозен риск за нецелесъобразно с Визията използване на освободените средства, осигуряване на устойчивост след 

приключване на подкрепата от оперативните програми и застрашаване живота на изведените деца.  
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 Необходимо е да се преосмисли приоритетната необходимост от развиване на интегрирани иновативни услуги и мерки за превенция 

на изоставянето и подкрепа на детето и семейството. В рамките на изпълняваните проекти, на практика инвестициите в нови услуги 

са насочени към изграждане на резидентни услуги в общността, като ЦНСТ, защитени жилища и пр. Тези резидентни услуги ще 

спомогнат за извеждане на децата и младежите, настанени в домовете, но не могат да предотвратят новите случаи на изоставяне. За 

тези услуги се разчита само на наличните в момента и на твърде ограничените възможности на общини и доставчици, да разкриват 

нови услуги, без които е невъзможно затварянето на входа към институциите. Затова, в краткосрочен и дългосрочен план липсата на 

целеви мерки за развиване на интегрирани услуги за широка превенция на изоставянето и неглижирането на децата, създава сериозен 

риск за цялостния напредък на процеса на деинституционализация.  

 Промените в законите и прилежащата нормативна уредба, следва да осигурят и гарантират прилаганите нови модели на грижа в 

рамките на процеса деинституционализация. 

 В по-голямата си част, промените в нормативната база, са изработени в рамките на широк консултативен процес с участието на 

представители на различни НПО и ангажирани институции. Основна препоръка е да се разшири консултативния процес и да се 

включат и други заинтересовани страни като представители на местните власти, местни общности и самите потребители на услугите, 

както и да се увеличи ролята на НПО и доставчиците на социални услуги, чрез възлагане и договаряне на повече дейности и 

отговорности в изпълнение на проектите по деинституционализация. 

 Облекчаване на процедурите за кандидатстване и изпълнение на проекти с европейско и национално финансиране, свързани с 

услугите за деца и семейства в риск, както и въвличане на граждански организации в новия планов период 2014 – 2020, особено по 

темата деинституционализация. От изключителна важност е, да се създадат условия за гъвкавост на проектите, които работят пряко с 

деца и младежи от специализираните институции. Разработените материали от Експертната група по деинституционализация към ЕК 

„Наръчник за използване на фондовете на Европейския съюз за прехода от институционална грижа към грижа в общността“ и „Общи 

Европейски насоки за преход от институционална грижа към грижа в общността“, да бъдат популяризирани и възприети като модел 

на работа на съответните УО и ДО на оперативните програми, когато става дума за процеса на деинституционализация. 

 С цел по-доброто планиране на следващите етапи от изпълнението на Плана за действие, е необходимо да се осигури периодична 

външна оценка на въздействието на проектите от гледна точка на реалния ефект върху потребителите, персонала и общността 

удовлетворяване на съществуващите нужди, реално „затваряне на входа” към институционална грижа и въздействие върху 

общностите. 

 Необходимо е да има ясни параметри и условия за мотивиране на всички участници в процеса деинситуционализация при 

реализиране на конкретни дейности по проекти. 

 Преглед на направените предложения за преместване на децата и младежите, които са целева група на проекта,  



 9 

 Промяна на съществуващото методическо ръководство за предоставяне на услугата ЦНСТ за деца в посока включването и на 

младежи в целевата група, което е и една от задачите на функциониращата междуведомствена работна група по 

деиституционализация. 

 Провеждане на допълнителни обучения на персонала на съпътстващите социални услуги с оглед повишаването на тяхната 

квалификация и предоставяне на по-качествена грижа; 

 Обезпечаване на добро, ефективно и координирано управление на проектите към Плана за действие;  

 Осигуряване на отлична координация на дейностите и ефективни форми на комуникация между екипите на всички проекти от Плана 

за действие, както и осигуряване на добра координация на действията на регионално и местно ниво; 

 

По отношение на предизвикателствата и препоръките становището на МОН е следното: 

 

Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” и Плана за действие за изпълнението й е 

приета от Министерския съвет през 2010 г. Визията и Планът за действие, който предвижда изпълнението на 5 проекта, финансирани от 

структурните фондове, предвижда реализиране на модел на извеждане на децата от институциите и постигне на равнище на модерни грижи и 

сигурност на семействата и децата, каквито имат развитите европейски държави.  

В действителност и трите мониторингови доклада (за периода на третия мониторингов доклад са валидни изводите от предходните два 

мониторингови доклада), изготвени в резултат от изпълнението на Плана за действие за изтеклите три години в рамките на управлението на 

предишното правителство – за 2010-2011, 2011-2012 и за 2012-2013 година, отчитат, че сериозните предизвикателства и трудностите пред 

реализирането на проектите, заложени в Плана за действие, и осъществяването на реформата са се оправдали поради следните фактори и 

недооценени рискове: 

 стартиране на разрушаването на една система, без да е доизградена докрай новата, която пълноценно ще я замени – не са осигурени достатъчно 

съпътстващи услуги, за да се гарантира в цялост реализирането на реформата; 

 наличие на риск за възпроизвеждане на старите модели на специализираните институции (домовете) в изграждащите се нови услуги; 

 заложени много кратки срокове за някои от предвидените дейности в Плана за действие, а промените изискват подготовка на идейни 

концепции за реформа в конкретната секторна политика (напр. младежко правосъдие, включващо обучение и пр.), ясен и конкретен план за 

действие, реализиране на проекти, които да обезпечат реформите; 

 недобре формулирани срокове за изграждането на новата инфраструктура – центровете за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) и защитените 

жилища, включително несъобразяването на сроковете с обжалването на процедурите по Закона за обществените поръчки, което допълнително  

забавя и утежнява изпълнението на проектите и техните преки задачи; 
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 недостатъчен брой услуги в подкрепа на децата с увреждания. От друга страна, съществуващите услуги не са равномерно разпределени в 

съответствие с нуждите на целевите групи. Това затруднява превенцията на изоставянето и качествената подкрепа за децата с увреждания и 

техните семейства. 

Следните проблемни области и предизвикателства, изведени и в предходните два мониторингови доклада, не са адресирани 

адекватно:  

 налице е закъснение на услугите по превенция и ранна интервенция, липсва конкретен механизъм, включително финансов, за тяхното 

осъществяване; 

 не е осъществен напредък при разработването и налагането на ясни финансови механизми и стандарти за обезпечаване на услугите, вкл. 

съпътстващи такива; 

 не е изработен финансов механизъм за прехвърляне на средствата от закритите институции в новите услуги в общността, които се разкриват в 

рамките на проектите по Плана за действие и ще започнат да функционират като делегирани от държавата дейности, когато приключи 

финансирането им по ОП РЧР, което е от ключово значение за общините. Това създава сериозен риск за нецелесъобразно с Визията използване 

на освободените средства, за осигуряването на устойчивост след приключване на подкрепата от оперативните програми и за застрашаване 

живота на изведените деца от институциите; 

 не се осъществява достатъчно добра комуникация и координираност на действията на 28-те областни регионални екипа по 

деинституционализация (РЕД) – липса на комуникация и обмен на информация между експертите от РИО, които са в РЕД, и експертите по 

интегрирано обучение и специални училища. В резултат на това се получава разминаване между насочването за обучение на децата и 

учениците от специализираните институции, включени в процеса на деинституционализация; 

 бюджетът за издръжка на услугите за деца с увреждания е крайно недостатъчен и рисков по отношение на грижата за децата, настанени в 

ЦНСТ. Предвидено е изграждането на 149 ЦНСТ, във всеки от които е планирано настаняването на 12 деца, като има възможност за още 2 

настанявания по спешност. Такъв капацитет, в комбинация с недостатъчното финансиране създават реални опасности за замяна на големия тип 

институции с по-малки такива; 

 в Плана за действие и в проект „Детство за всички” липсва специално посочване на децата и младежите с трудно поведение и посрещане на 

нуждите им. Липсват стратегия, обучени професионалисти и планирани мерки за справяне с такива деца и младежи и осигуряване на 

социалното им включване. Няма и обща култура на разбиране и приемане на тези деца и младежи. Оказва се, че единствената алтернатива е 

институционализацията, което не само не е решение на проблема, но и нарушава основните им човешки права; 

 налице е нереинвестиране на средствата от закритите институции в новите услуги. „Спестените” финанси от закриването на специализирани 

институции се губят в общия бюджет и не се реинвестират в политиките за децата. Липсва ясен и конкретен финансов механизъм за 

прехвърляне на средствата за издръжка от специализираните институции, на които им предстои закриване, към новите услуги в общността; 

 не е разработен модел за предоставяне на социални услуги или програма за работа с деца и младежи с психични разстройства; 
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 не са гарантирани средства за изграждане и издръжка на съпътстващи услуги в общността, на база планираните резидентни. Във всяка област 

има нужда от услуги за дневна грижа, защитени жилища и услуги за приобщаващо образование към детските градини и училищата. Също така е 

нужно да бъдат гарантирани средства за увеличаване на капацитета на създадени вече услуги в общността. Ако тези две условия липсват, висок 

е рискът новите резидентни услуги да дублират институционалния модел на грижа; 

 необходимо е да се прецизира картата на съпътстващите услуги, както и вече съществуващите услуги и връзката между тях. Практиката на 

създадените вече ЦНСТ и защитените жилища показва, че без набор от услуги в общността, не е възможно да се индивидуализира грижата и в 

голяма степен се дублират практики от специализираните институции. 

 

Оценка на Европейската комисия: 

 няма напредък при разработването и налагането на ясни финансови механизми и стандрати за обезпечаване на услугите, вкл. съпътстващи 

такива; 

 необходимо е разработването на финансови модели за устойчиивост на услугите, както и финансови анализи с перспектива от 7-8 години; 

 да се мисли и за човешки ресурси на регионално и местно ниво, които да осъществяват политиките; 

 работата по деинституцонализацията следва да е гъвкава, така че да включва нови дейности и сфери. 
 

Оценка от Националната мрежа за децата след първия мониторингов доклад (2010-2011): 

 България започна развитието на алтернативните услуги за деца със заем от Световната банка, съпроводен от множество законодателни реформи преди 

11 години. Безспорният успех на този процес беше, че неправителствените организации (НПО), които и без това предоставяха услуги, 

финансирани от различни донори, бяха включени като доставчици на социални услуги. Възможността НПО да бъдат доставчик на социална 

услуга с делегирани от държавата средства беше давана като добър пример сред страните от Централна и Източна Европа. Налице е обаче 

тенденция в обратната посока – чрез програмите и проектите се вменяват все повече дейности на общините, а неправителствените организации се 

изключват от доставянето на услуги. 

 Сигналите, постъпващи от цялата страна в Националната мрежа за децата, показват, че поетите от институциите ангажименти се изпълняват твърде 

бавно, предприетите действия не са обвързани с реални резултати, нито с научените уроци от реализираните проекти, нито пък с оценка на 

ефективността спрямо поетите обещания. Нещо повече, наблюдаваме липса на политическа воля за извършване на реформи и дори процеси с 

негативен ефект спрямо децата и семействата. 

 

Предлагаме: 

1. Да се актуализират сроковете на дейностите, свързани с извеждането на децата от домовете и пренасочването им към изграждащите се нови 

услуги – центровете за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) и защитените жилища. Мотивите ни за това предложение са свързани с пряката 
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зависимост между наличието на такива услуги и изпълнението на дейностите по проект „Включващо обучение“ по ОП РЧР, насочени към 

образователна подкрепа на децата, включени в процеса на деинституционализацията. 

2. Да се подобри работата на РЕД с оглед навременно и адекватно на потребностите на децата, напускащи специализираните институции, 

осигуряване на подходящо обучение и подкрепа от специалисти, поетапно назначавани по проект „Включващо обучение“ в пилотни детски 

градини и училища в близост до ЦНСТ и защитените жилища. 

 

Глава първа: Планиране и създаване на структури за управление 

1. Междуведомствена работнa група: 

 
В рамките на отчетния период, Междуведомствената работна група проведе 6 заседания (24.09.2012г., 24.10.2012г., 30.01.2013г., 

04.02.2013г., 30.04.2013г.,16.05.2013г), на които бяха дискутирани текущи и конкретни дейности от цялостния процес на 

деинституционализация. Заседанието през месец октовмри 2013 имаше формат на годишна техническа среща, в която участие взеха  

представители на Европейската Комисия, съответно Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и включване“ – Г-н Венцислав Петров, 

експерт политики и Генерална дирекция „Регионална и градска политика“ – Г-н Картсен Расмусен. На тази среща бе представен напредъка 

по деинституционализацията и настоящите проблеми и затруднения. Представителите на Европейската Комисия направиха своите 

коментари и препоръки. Междуведомствената работна група функционира и в режима на служебното правителство. На проведените две 

заседания, се направи предложение за концепция за управление на процеса на деинституционализация и особеностите при реализацията на 

проектите от Плана за действие. В концепцията ясно са застъпени целите и задачите на структурите, както и необходимостта от 

непрекъсната подкрепа и обратна връзка между всички участници на различни нива, отговорни за процеса. 

Необходимо е да функционира тази структура, която да следи и да дава непрекъсната информация за цялостния процес на 

деинституционализация, както и да взима политически решения за конкретни проблемни сфери и дейности. Наличието на тази структура за 

управление е гарант за непрекъсваемост и последователност на процеса, както и за съдействие и решение при изключително трудни и 

сложни казуси. 

 

Изводи: 

Междуведомствената работна група по деинституционализация е основният механизъм за координация, планиране и вземане на решения по 

цялостното изпълнение на Плана за действие, включително планиране, стартиране и начини на реализиране на проектите. В голяма степен 
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отразените в предходните мониторингови доклади изводи, препоръки и проблеми остават същите. Едни от важните препоръки са на ЕК на 

работното заседание в страната. 

 - Деинституционализацията е ключова политика на ЕС и акцентът върху нея ще бъде засилен през следващия програмен период; 

- Следва да бъде засилен фокусът върху превенцията на изоставянето на деца и ражданията в ранна възраст; 

- Счита се, че са налице сериозни предизвикателства пред кариерното развитие на социалните работници и е необходима по-задълбочена 

информация за напредъка и трудностите при реализацията на съответния проект на АСП; 

- Няма напредък при разработването и налагането на ясни финансови механизми и стандарти за обезпечаване на услугите, вкл. съпътстващи 

такива; 

- Неодходимо е разработването на финансови модели за устойчивост на услугите, както и финансови анализи с перспектива от 7-8 години; 

- Да се мисли и за човешки ресурси на регионално и местно ниво, които да осъществяват политиките; 

- Работата по деинституционализация следва да е гъвкава, така че да включва нови дейности и сфери; 

- Необходимо е да функционира Междуведомствената работна група по деинституционализация, тъй като това ще гарантира успеваемост на 

процеса и неговото проследяване във всеки един етап. 

Останалите изводи са както следва: 

- Междуведомствената работна група по деинституционализация трябва да продължи да бъде структурата, която да поддържа връзка с ЕК и 

да бъде проводник на информация за процеса, както и да предоставя консултации за възникнали проблеми; 

- Липсата на тази структура на управление води да забавяне и затруднения в процеса на деинституционализация, както и до липса на 

информационен поток по конкретни теми и задачи; 

 - Необходимо е членовете на Експертната работна група да координират и подпомагат разработванерто на мониторинговия доклад и след 

това да бъде одобряван от Междуведомствената работна група. 

      2. Управляващ комитет за наблюдение (експертна група): 

 
В рамките на предходните два мониторингови доклади, бе сформирана експертна група като междуведомствен колективен орган, който 

осигурява координацията по изпълнението на Плана за действие на експертно ниво. Тази работна група, бе създадена ад хок с цел 

разработване на Плана за действие. В предния мониторингов доклад бе представена необходимостта от съществуването на тази експертна 

група, която да подпомага с експертните си решения и становища междуведомствената работна група в рамките на реализация на цялостния 

процес на деинституционализация. На този етап, експертната работна група не функционира и това създава определено трудности при 

решаване както на конкретни дейности от проектите от Плана за действие, така и на цялостния процес на деинституционализация с всичките 

си особености и аспекти. Държавната агенция за закрила на детето през отчетния период поиска сформиране на експертната група като 



 14 

изпрати писма /писмо с изх. номер 04-21-258/07.12.2012 г./ до всички заинтересовани структури, които да определят свой експерт, участник 

в работната група. По-голямата част от институциите изпратиха писма, в които посочват свой представител и/или представители. Поради 

смяна в правителството и назначаване на служебен кабинет, експертната работна група не можа да започне да функционира. 

 

Изводи: 

От съществено значение е функционирането на тази експертна група, която да обезпечава функциите по междуведомствена координация и 

да търси решения, базирани на всички възможности и на основата на индивидуалния подход спрямо децата и младежите, настанени в 

специализирани институции и в работата по различните проекти. С оглед гарантиране на ефективност и ефикасност на работата на 

експертите, членове на тази група, се предлага тя да има постоянен мандат.  

Липсата на мотивирано експертно мнение и обосновка при някои проблеми, създава затруднения за реализиране на цялостния процес. 

Експертната група ще осигурява експертиза въз основа на реализираните дейности от проектите и настоящите мерки за закрила и подкрепа 

за всяко едно дете или младеж, настанени в специализираните институции и целеви групи по проектите. 

     3. Техническо звено за управление на всеки един от проектите  

 

При стартирането на всички проекти от Плана за действие, се сформираха екипи за организация и управление, които имат ангажимент към 

изпълнение на проектите, управлението им и проследяване на отчетността. Това е свързано с непрекъсната връзка между екипите и ДО или 

УО на съответните оперативни програми, по които те се реализират. На всичките екипи се наложи да функционират при създалите се 

обстоятелства – сваляне на кабинета и назначаването на служебен такъв, което от своя страна затрудни в известна степен административната 

работа по проектите. Наложи се екипите да работят в един по-натоварен режим и да съумеят да балансират. При някои от случаите се 

получиха забавяния при плащанията и верификацията на разходите на конкретни дейности и инициативи. Екипите за организация и 

управление бяха принудени да балансират между административни процедури и спазване сроковете на дейностите по проектите си. В 

рамките на проект „Подкрепа“, изпълняван от ДАЗД бяха инициирани оперативни срещи между екипите – 7 за отчетния период /30.08.2012, 

09.10.2012, 14.11.2012, 17.01.2013, 22.03.2013, 10.06.2013, 31.07.2013/, с цел синхронизиране и координиране на действията в рамките на 

процеса деинституционализация. На тези срещи се споделят трудности и проблеми, добри практики, търсят се решения на възникнали 

затруднения и пречки, представят се нуждите от съдействие и подкрепа, както и от комуникация с конкретни институции и заинтересовани 

страни. В една от срещите се създадоха условия, при които да се подкрепи един от проектите при реализиране на неговата информационна 

кампания.  

 

Изводи: 
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Необходима е още по-голяма подкрепа на екипите на проектите и осигуряване на връзка с всички административни структури вътре във 

всяка една от институциите, изпълняващи проекти по ОПРЧР, ОПРР и ПРСР. 

Добре е да се правят и аналитични прегледи на проектите, и да се търси причината за проблемите, и как би могла да бъде решена. 

Важно е да има връзка на всички проекти с процеса на деинституционализация и достатъчно информация за всичко, което се случва в 

рамките на процеса на деинституционализация. 

4. Регионални структури в подкрепа на процеса на деинституционализация  

 
В предходните два Мониторингови доклада бе описано каква е новосъздадената структура на регионално ниво. Регионалните екипи по 

деинституционализация /РЕД/ сформирани в рамките на проект „Подкрепа“, след натрупания опит по проект „Детство за всички“  започнаха 

своята дейност през септември 2012 година. Представителите на тази регионална структура бяха избрани от административните 

ръководители в отговор на официални писма /изх. номер ИП3-1/06.07.2012 г./ до техните административни звена. През септември 2012 бяха 

сформирани 28 областни регионални екипа по деинституционализация с представители на Регионална дирекция за социално подпомагане 

/РДСП/, Регионална здравна инспекция /РЗИ/ и Регионален инспекторат по образованието /РИО/. 

 

Основните функции на представителите на РЕД по проекта са: 

 Проследяване на цялостния процес на деинституционaлизация на ниво област; 

 Подкрепа за подобряването на взаимодействието, координацията и комуникацията между проектите от Плана за изпълнение на 

Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Р България“ на ниво област/община; 

 Съдействие и методическа подкрепа на областни/общински власти при създаването, развитието и утвърждаването на новите социални 

услуги; 

 Създаване на условия и подкрепа на процесите на интеграция, социализация и включване на децата от институциите съобразно своята 

професионална компетентност; 

 Създаване и разширяване на контактите между всички заинтересовани страни на регионално ниво. 

 

Основните задачи на представителите на РЕД, съобразно гражданските договори са следните: 

1. да поддържа връзка с останалите изпълнители-членове на регионалните екипи за деинституционализация на територията на 

Република България и с представители на общините; 

2. да участва в работни срещи и заседания на регионалните екипи по деинституционализация (РЕД); 

3. да проследява хода на изпълнение на проектите от Плана за действие на територията на техния регион; 
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4. да консултира работата на екипите, изпълняващи проектите от Плана за действие на територията на съответния регион при 

необходимост; 

5. да подпомага изпълнението на цялостния процес деинституционализация в областта на образованието, здравеопазването и 

социалната сфера; 

6. да съдейства за оказване на експертна подкрепа на екипите, изпълняващи проекти от Плана за действие; 

7. да координира събирането на информация, касаеща цялостния процес деинституционализация; 

8. да осигурява непрекъсната връзка с Екипа за организация и управление (ЕОУ) на проект „Подкрепа”, координаторите и експерта 

стратегическо управление и развитие; 

9. да предоставя информация за евентуални трудности, проблеми или забавяне изпълнението на проектите от Плана за действие на 

територията на техния регион; 

10. да участва в срещи, събития, дискусии, касаещи процеса деинституционализация; 

11. да участва в провеждането на информационни кампании и/или срещи, посочени от Възложителя при необходимост и да представя 

график на плануваните месечни командировки; 

12. да изготвя ежемесечен отчет по приложените образци за извършените дейности, направените срещи и консултации и отработените 

часове през отчетния период и да го представя на Възложителя за одобрение в електронен вариант и на хартиен носител. 

 

На този етап комуникацията и координацията се реализира чрез електронна поща, писма и директна връзка с РЕД. Има повишено ниво 

на обмен на информация и засилване на потока на информация, и трудности на местно ниво с екипите по места, обвързани с проектите по 

деинституционализация. Екипът на проект „Подкрепа“ регулярно поддържа връзка с екипите си по места и проследява настъпили промени 

или възникнала нужда от конкретно съдействие. За тази цел са проведени 6 оперативни срещи с РЕД в гр. София, където се дискутират 

възникнали оперативни задачи и конкретни казуси на регионално ниво като се търси съвместно решение с цел постигане най-добрия интерес 

на децата и младежите, в специализираните институции и подобряване връзката между всички участници в процеса на 

деинституционализация в областта.  

 

Изводи: 

Сформираната регионална структура, създава условия за идентифициране на проблеми, затруднения и съответно събира мнения за тяхното 

разрешаване на база на местния експертен и административен ресурс. 

Необходимо е тази структура да бъде по-овластена и да може да промотира нови решения и практики по време на реализация на процеса на 

деинституционализация и да въвежда иновативни решения. 
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Необходимо е да се съсздаде ясен механизъм на взаоимодействие и конкретни отговорности на предсатвителите на тези структури, в 

противовес на чисто проектния принцип. 

 

      5. Местно ниво:  

 
Един от основните участници и изпълнители на всички проекти по деинституционализация на местно ниво са общините – 81 на брой, в 

които се изграждат и новите услуги, както и 83 общини партньори по проекта „И аз имам семейство“. По отношение на общините и техните 

проблеми бяха инициирани 9 регионални срещи във Враца, Монтана, Видин, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Пазарджик и 

Пловдив с участието на заместник министър на труда и социалната политика, председателя на ДАЗД, заместник изпълнителен директор на 

АСП, ръководителите на проектите от Плана за действие и местните екипи, на които срещи бяха дискутирани и дебатирани етапите на 

развитие на процеса деинституционализация и нуждата от подкрепа и съдействие на по-високо ниво. На тези срещи присъстваха и 

представители на общините, които от своя страна споделиха за трудностите, с които се сблъскват. 

Бе проведена и среща в Стара Загора /02.2013г./ за представители на общините, където се изграждат новите услуги за децата и младежите от 

специализираните институции, която имаше за цел да представи информация за връзката между всички компоненти и участници в процеса 

на деинституционализация. На срещата присъстваха двамата заместници на труда и социалната политика, ръководителя на УО на ОПРР, 

ръководителя на УО на ОПРЧР, директор на ДО на ОПРЧР, председателя на ДАЗД. Срещата беше организирана и водена от екипа на 

министър Томислав Дончев и администрацията на МС. По време на дискусията се направиха връзките между всички компоненти и какви са 

особеностите при предстоящите кандидатствания на общините за издръжка на новите услуги. Един от акцентите бе и фокусът на новия 

програмен период и възможността за общините да кандидатстват с проектни предложения. 

 

Изводи:  
Необходима е постоянна връзка с общините и създаване на ясен механизъм на отговори при възникнал проблем и/или трудност при 

реализиране на съответните проекти. 

Задължително е общините да се чувстват подкрепени от всички УО и ДО с оглед качествено изпълнение на проектите, отчитане на средства 

според всички правила и успеваемост на дейностите при директна работа с децата.  

От ключово значение за общините, е да бъде изработен финансовия механизъм за прехвърляне на средствата от закритите институции и 

новите услуги в общността. 
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Глава втора: Обща информация за процеса на деинституционализация. 

 Процесът на деинституционализация на децата е изведен като приоритет и в други стратегически документи, различни от „Визията за 

деинституционализация на децата в Република България“ и Плана за действие за нейното изпълнение. 

 Деинституционализацията на грижата за децата и разкриването на достъпни, качествени и устойчиви услуги за деца и техните 

семейства е един от ключовите приоритети, заложени в Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на 

социалното включване 2020 /приета на 6 февруари 2013 г. от Министерския съвет/ и Националната програма за развитие: България 

2020 /приета с Решение № 1057 от 20 декември 2012 г. от Министерския съвет/.  

 Един от приоритетите, заложени в Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020, 

е: „Премахване на институционалния модел на грижа и развитие на междусекторни услуги за социално включване”. В изпълнение на 

този приоритет, са предвидени мерки, насочени към: предоставяне на устойчиви, качествени и достъпни социални услуги в 

общността; развитие на мрежа от услуги за деца в семейна или близка до семейната среда; развитие на интегрирани услуги за ранно 

детско развитие за деца от 0 до 7-годишна възраст и техните семейства; развитие на иновативни междусекторни услуги за деца и 

семейства.  

 В Националната програма за развитие: България 2020, Приоритет 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното 

включване”, в област на въздействие „Подобряване качеството на живот на децата и насърчаване на социалното включване”, също са 

включени мерки, насочени към деинституционализация на грижата за деца, чрез закриване на съществуващите специализирани 

институции и развитие на приемната грижа; създаване на мрежа от социални услуги в общността, програми за напускащите 

специализираните институции, и др. Важен акцент е поставен и върху развитието и предоставянето на интегрирани услуги за ранно 

детско развитие за деца от възрастова група 0-7 години, както и развитие на интегрирани иновативни междусекторни услуги за деца и 

семейства. 

 

Дейностите и мерките на системата за закрила на детето и доставчиците на социални услуги – местна власт и неправителствени 

организации доведоха до трайна тенденция на намаляване броя на децата в специализираните институции. 

 

Мерки по закрила 
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                      Година 

 

Дейност 

 

2010 г. 2011 г. 2012 г. От 01.01.2013 г. до 31.05.2013 г.  

Жалби, молби за съдействие, 

сигнали 

 

43 458 48 549 35 660 13 967 

Работа по превенция на 

изоставянето 

 

3 660 5 005 4 332 1 920 

Успешно приключили случаи 

по превенция 

 

1 193 1 456 1 932 1 127 

Случаи по реинтеграция 

 

2 432 2 135 2 088 903 

Успешно приключили случаи 

по реинтеграция 

  

1 534 1 423 1 834 486 

Деца, настанени в 

семейството на роднини или 

близки 

 

1 461 1 623 1 858 686 

Осиновени деца 

 

950 952 739 312 
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  2004г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009г. 2010г. 2011г. 

 

 

 

 

 

 

2012 г. 

I-VI м. 

Брой на 

влезлите в 

сила решения 

на СГС  за 

пълно 

осиновяване 

на дете, 

български 

гражданин в   

чужбина 

250 112 94 84 163 192 238 257 

 

 

 

 

127 

 

Участие на ДСП в съдебни 

производства 

20 718 20 839 --- --- 



 21 

 

Приемна грижа 

 

        Година 

 

 Дейност 

 

2010 г. 2011 г. 2012 г.  От 01.01.2013 г. до 31.05.2013 г. 

Деца, настанени в приемно 

семейство  

221 391 839 672 

Утвърдени доброволни 

приемни семейства 

42 61 63 21 

Утвърдени професионални 

приемни семейства 

210 334 583 337 

 

Към 1 юли 2013 г. специализираните институции за деца в България са 111: 

 30 Дома за медико-социални грижи за деца (от 0 до 3 години), управлявани от Министерство на здравеопазването;  

 24 Дома за деца с увреждания, управлявани от общинските власти; 

 57 Дома за деца, лишени от родителски грижи, управлявани от общинските власти. 

 

 През отчетния период са закрити: 

 1. Дом за деца, лишени от родителска грижа гр. Добрич, считано от 01.10.2012г.; 

 2. Дом за деца, лишени от родителска грижа „Гергана” – с. Нареченски бани, обл. Пловдив, считано от 01.01.2013 г.; 

 3. Дом за деца, лишени от родителска грижа „Надежда” – София, считано от 01.02.2013 г.; 

 4. Дом за деца, лишени от родителска грижа „Добруджанче” – с. Овчарово, обл. Добрич, считано от 01.02.2013 г.; 

 5. Дом за деца, лишени от родителска грижа „Параскева Нейкова” – гр. Ловеч, считано от 01.02.2013 г.; 

 6. Дом за деца, лишени от родителска грижа „Павел Бобеков” – гр. Панагюрище, обл. Пазарджик, считано от 01.03.2013 г.; 

 7. Дом за деца, лишени от родителска грижа „Райна Гатева” – гр. Русе, считано от 01.04.2013 г.; 

 8. Дом за деца, лишени от родителска грижа „Надежда” – гр. Хасково, считано от 01.05.2013 г.; 

 9. Дом за деца, лишени от родителска грижа „Васил Петлешков” – гр. Брацигово, обл. Пазарджик, считано от 01.06.2013 г.; 

 10. Дом за деца, лишени от родителска грижа „Роза” - с. Зелениково, обл. Пловдив, считано от 01.06.2013 г.; 
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 11. Дом за деца, лишени от родителска грижа – с. Крушуна, обл. Ловеч, считано от 01.07.2013  

 

 

        Нови услуги в общността, които са разкрити през периода 01.07.2012-01.07.2013 г. – държавно делегирана дейност 

Вид услуга Брой нови услуги 

разкрити 

Капацитет Издръжка за един 

потребител  

Обща стойност за 

издръжка  

Център за 

настаняване от 

семеен тип (ЦНСТ) 

12 129 7 981 лв. 1 029 549 

Център за 

обществена 

подкрепа (ЦОП) 

8 230 2 823 лв. 649 290 

Център за социална 

рехабилитация и 

интеграция за деца 

(ЦСРИ) 

8 212 2 561 лв. 542 932 

Кризисен център 3 23 7 931 лв. 182 413 

Дневен център за 

деца с увреждания 

(ДЦДУ) /Дневен 

център за деца с 

увреждания –

седмична грижа 

(ДЦДУ-СГ) 

3 64 5 768 лв. 

 

 

369 152 

Център за работа с 

деца на улицата 

1 15 6 582 лв. 98 730 

Общо за всички                                                                                                                                              2 872 066 лева        
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 ПРОЕКТИ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ 

 

 

1.Проект „Детство за всички” 
Проектът за деинституционализация на домовете за деца с увреждания се реализира чрез допълващо финансиране от няколко оперативни 

програми: ОП „Развитие на човешките ресурси”, ОП „Регионално развитие” и „Програмата за развитие на селските райони”.  

Проектът „Детство за всички” е част от Операция „Да не изоставяме нито едно дете”, финансирана от ОП „Развитие на човешките ресурси” 

и има за цел да реализира устойчив модел за деинституционализация на деца с увреждания, настанени в специализирани институции за деца.  

Операцията съдържа 2 компонента: Компонент 1 „Планиране на мерки за деинституционализация” и Компонент 2 „Предоставяне на 

социални услуги в общността”. Компонент 1 се изпълнява от ДАЗД в партньорство с АСП и МЗ, чрез проект „Детство за всички“. Проектът 

стартира на 02.06.2010 г. и в период от 54 месеца (до м. Декември 2014 г.), ще планира и подготви всички страни в процеса до окончателното 

извеждане на децата с увреждания над 3 г. и младежите от ДМСГД и ДДУИ. Бюджетът на проекта е в размер на 4 960 400,17 лв. До този 

момент са разплатени  1 902 140, 97 лв., от които са верифицирани 1 614 243, 76 лв.  Останалите 3 058 259, 20 лв. предстои да бъдат усвоени 

за изпълнение на останалите дейности.  

 

За изпълнение на целите на операцията, се включва междинен инвестиционен компонент – подкрепа за общините за изграждане на социална 

инфраструктура, която ще замени класическите резидентни институции. Инвестиционният компонент ще се изпълни със средства от 

Европейския фонд за регионално развитие и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и национално финансиране чрез 

ОП „Регионално развитие” и Програмата за развитие на селските райони”. 

 

В рамките на КОМПОНЕНТ 2, ОП „Развитие на човешките ресурси” ще предостави целево финансиране за издръжка на новите социални 

услуги. Конкретни бенефициенти ще бъдат общините на територията на България, които са реализирали инвестиционните проекти от 

междинния компонент.  Датата за отваряне на схемата е 03.08.2012 година. Общият бюджет за Компонент 2 е 13 000 000,00 лева.  

Проектът “Детство за всички“, цели промяна на философията за грижа за деца с увреждания, като най-уязвима група от децата в институции, 

с акцент върху превенция на рисковете за институционализация, подкрепа на семействата и осигуряване на семейна или близка до семейната 

среда за всяко дете, настанено в специализирана институция за деца с увреждания. Чрез реализиране на проекта ще бъде осигурена 

възможност за достъп на децата до пакет от необходимите услуги, съобразно техните индивидуални потребности. Ще бъде осигурена 

възможност на децата да живеят в среда, близка до семейната, където ще се прилага нов подход в грижата за тях. Към момента в общността 

не са развити достатъчен брой услуги в подкрепа на децата с увреждания. От друга страна, съществуващите услуги не са равномерно 
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разпределени, в съответствие с нуждите на целевите групи. Това затруднява превенцията на изоставянето и качествената подкрепа за децата 

с увреждания и техните семейства. Проектът адресира този проблем чрез планиране на пакети от услуги в общността, които в дългосрочен 

план ще осигурят алтернатива за децата и семействата. 

Основни дейности: 

 Преглед и анализ на съществуващите оценки и индивидуален план за действие и грижа, включително и оценка на обективното 

състояние на всяко едно от децата с увреждания, настанени в специализираните институции за деца и възможностите за 

реинтеграция. 

 Идентифициране на подходящи форми на социални услуги и общините, в които да бъдат създадени, за всяко едно от децата, 

настанени в институциите, включително и преглед на съществуващите социални услуги в съответната територия. 

 Дейности по реинтеграция основани на резултатите от прегледа и анализа на съществуващите оценки за всяко дете от институциите, 

включително и подготовка за извеждане на децата от институции. 

 Мотивация и запознаване на заинтересованите страни по места с положителните ефекти от процеса на деинституционализация. 

 Обучение и подбор на ангажиран в услугите за деца персонал, в съответствие с пакета услуги, предвидени да бъдат разкрити на 

съответната целева територия. 

 Действия за разширяване на обхвата на приемната грижа, подбор, обучение на приемни родители. Услуги в подкрепа на кандидат 

осиновители за деца с увреждания. 

 Целенасочени мерки за повишаване на информираността на обществото за планираните действия, включително и целенасочена 

работа за положителна промяна в обществените нагласи към рисковите групи, включително и достъпно разясняване какви са 

социалните услуги, за какви целеви групи са предназначени и каква е тяхната специфика. 

 Дейности за информиране и публичност на резултатите от проекта.  

Анализ на специализираните институции, в които са настанени деца и младежи с увреждания. 

 

Анализът се базира на данните от официалната статистика на ДАЗД, въз основа на ежегодните изследвания за състоянието на децата, 

отглеждани в специализирани институции. 

 Към 31.12.2012 година общият капацитет на домовете за деца в увреждания е 1372, запазва се същият както през 2011 г.;  

 Към 31.12.2012 година в домовете за деца с увреждания се отглеждат 652 деца и  530 младежи; 

 46 деца са постъпили в домовете за деца с увреждания през 2012 година (към 31.12.2012 година); 

 59 деца са напуснали специализираната институция през 2012 година (към 31.12.2012 година); 
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 През 2012 г. са осиновени 12 деца, 4 са настанени в приемни семейства, 8 деца са реинтегрирани, 10 са преместени в друга 

институция; починали – 13 деца;  

 През 2010 г. е закрит ДДУИ в с. Горна Козница, общ. Бобов дол, обл. Кюстендил; 

 

Спрямо предходната година броят на институционално отглежданите деца в специализираните институции от този вид намалява със 

116 или 15,1%. 

 

ДДУИ/ДДФУ 
Към  

31.12.2009г. 

Към  

31.12.2010 г. 

Към  

30.06.2011 г. 

Към  

31.12.2011 г. 

Към 

31.12.2012 г. 

Общ капацитет 

 
1631 1393 - 1372 

 

1372 

Брой деца 

 
956 871 820 768 

 

652 

Постъпили 

 
76 60 20 40 

 
46 

Напуснали 

 
184 120 32 78 

 
59 

Осиновени 

 
5 10 3 7 

 

12 

Настанени в 

приемни  

семейства 

2 6 5 7 

 

4 

Настанени при 

близки и 

роднини 

0 1 0 0 

 

0 

Реинтегрирани в 

родното сем. 

 

10 8 4 7 

 

8 

Преминали в друга 125 7 5 13  
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СИ 

 

10 

Закрити ДДУИ 

 

ДДМУИ „Св. Петка”, 

с. Могилино, обл. 

Русе 

ДДУИ - с. Горна 

Козница, обл. 

Кюстендил 

 няма 

 

 

В процеса на изпълнение на проект «Детство за всички» от първоначалния преглед и анализ на оценките на потребностите на децата над 3 г. 

и младежите с увреждания в ДМСГД и ДДУИ (10.09.2010 – 15.10.2010 г.), екипът на проекта поддържа информация за всяко дете и младеж 

от целевата група на проекта. За целия период на изпълнение, до м. май 2013 г., базата данни на проекта потвърждава тенденцията за 

намаляване броя на децата с увреждания и в двата типа специализирани институции (ДДУИ и ДМСГД). От представените по-долу данни е 

видно, че се увеличава броя на младежите (лицата) над 18 години.  

 
Данни за децата и младежите от целевата група по проект „Детство за всички” 

Период: м. октомври 2010 г. – м. май 2013 г. 

Общ брой на децата и младежите от целевата група към м. октомври 2010 г. – 1797 

Общ брой на децата и младежите от целевата група към м. май 2012 г. – 1654 

Общ брой на децата и младежите от целевата група към м. май 2013 г. – 1596 

Децата и младежите от целевата група са с 58 по-малко в сравнение с 2012 г. и 201 в сравнение с 2010 г.  

От тях към м. май 2013 г.: 

В ДДУИ – 1 184 (2010 г. – 1 290), със 106 са по-малко; 

 - деца (3-17 г.) – 571 (2010 г. – 889), с 318 са по-малко; 

 - младежи (над 18 г.) –  621 (2010 г. – 401), с 220 са повече; 

 

В ДМСГД (над 3г.) -  412 (2010 г. – 507), с 95 са по-малко. 

Настъпили промени с децата и младежите от целевата група през периода: 

- осиновени: 162 

- настанени в приемни семейства: 35 

- реинтегрирани: 40 

- настанени в защитени жилища: 15 

- настанени в преходни жилища: 7 
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- настанени в ЦНСТ: 32 

- починали: 84 

 

- настанени за първи път в СИ: 45 

- от тях: в ДДУИ- 31, в ДМСГД- 14 

 

- навършили 3 години (попадат в целевата група на проекта): 120 

 

Премествания на деца и младежи между и извън специализираните институции за деца: 

 

- от един  ДДУИ/ ДМСГД в друг: 72  

- брой деца прехвърлени в (ДДЛРГ, ДВХУИ и др.) - 116 

 

Реализирани дейности в периода 01 юли 2012 – 30 юни 2013: 

 

Задълбочена оценка на децата от домовете за деца с умствена изостаналост, с оглед правилното и коректно разпределение на децата 

в новите резидентни услуги, подготовка на индивидуален план за извеждане на всяко едно дете от институцията, съгласно неговите 

нужди, потребности и умения (октомври 2012 – април 2013) 

Целта на задълбочената оценка е, за всяко дете или младеж да има мотивирано решение за преместване в новите услуги, което решение да се 

базира на няколко основни фактори: здравен статус и потребности от здравна грижа, семейство и възможности за контакт, образователни 

потребности, връзки с други значими хора (приятели, значими възрастни), развитие. До момента на готовност на новите услуги всеки един 

от тези фактори може да бъде динамична променлива. Задълбочената оценка отчете промените в развитието на детето/младежа и в 

значимите за него/нея фактори. По този начин, въз основа на преглед и степенуване на гореизброените фактори, се определя населеното 

място, в което ще отиде детето/младежът, ще се потвърди или промени плана за съпътстващи услуги, които ще ползва там, ще се формират 

групите в новите резидентни услуги.  

Задълбочената оценка е основата за изпълнение на Дейност 4 от проекта - индивидуалния план и подготовката за преместване. 

Задълбочената оценка ще се извърши от мултидисциплинарни екипи по специална методика, изготвена от НЗД. 

Супервизия на персонала в специализираните институции 
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През периода юли 2012 – юни 2013 г. по договор с изпълнител, избран по реда на ЗОП във всички ДДУИ и ДДФУ по график са проведени 72 

групови супервизии (по 3 във всяка от институциите) и 121 индивидуални сесии по заявка. 

Провеждане на обучения за персонала на специализираните институции за деца с умствена изостаналост и предоставяне на 

възможност на персонала да участва и работи в новите услуги от резидентен тип и съпътстващите грижи. 

Обхват:  

1. ДДУИ/ ДДФУ: мениджърския екип, специализиран, обгрижващ, административен и помощен персонал и всички, които са 

ангажирани с грижата за децата и младежите (всички от щатния персонал на специализираните институции). 

2. По двама представители от всички 30 домове за медико-социални грижи за деца. 

Обучението е структурирано в две главни теми – „Планиране и реализиране на грижа” и „Преместване”. Първата тема има за цел да 

подкрепи при планирането и подготовката на децата и младежите за извеждането им от институцията. Темата „Преместване” цели 

повишаване на професионалните умения и придобиване на практически насочени познания за преместване на децата и младежите. 

Дейността се изпълнява от Гражданско дружество БАЛИЗ-ФИЦЕ по силата на договор за обществена поръчка ДП1-34/ 05.03.2013 г. 

До момента са проведени по график 19 обучения (всяко обучение се провежда толкова пъти, колкото е нужно, за да обхване целия персонал 

на домовете, максималният брой на участници в една група е 20 души). Обучени са 572 души.  

 

Изпълнение на мерките за Национална информационна кампания за положителна промяна на нагласите към процеса на 

деинституционализация. 

Съгласно договора с Консорциум „Медия Партнърс” (ДП1-186/26.08.2011) съгласно регулярни тримесечни медия планове в регионални 

телевизии и в мрежата на радио „Фокус” се излъчват аудио-визуалните и аудио клиповете. В процес на изработване са сценариите за трите 

филма за проекта.  

 

Предстоящи дейности: 

 

2013 – 2014 г. Подготовка и преместване на децата и младежите в новите услуги в общността. 

2013 – 2014 г. Разширяване на обхвата на приемната грижа за деца с увреждания, за децата от целевата група и подкрепа на кандидат 

осиновители на деца с увреждания. Предстои подготовка на процедура за избор на изпълнител по ЗОП. 
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2013 – 2014 г. Предоставяне на обучение и супервизия на екипите на новите услуги. 

2013 – 2014 г. Изпълнение на мерките за Национална информационна кампания за положителна промяна на нагласите към процеса на 

деинституционализация. 

 

- За периода на изпълнение на проекта екипът работи по организирането и провеждането на обществени поръчки – открити процедури 

по реда на ЗОП: 

Номер 

по ред 
Предмет Стойност статус 

1. 

„Национална информационна кампания за положителна промяна на нагласите към 

процеса на деинституционализация”, обособена позиция 2 „Национална 

комуникационна кампания за повишаване информираността на обществото и 

промяна на обществените нагласи към децата с увреждания от специализираните 

институции в изпълнение на дейност 9 и 10 от проект „Детство за всички”. 

148 965,90 лв В изпълнение 

2. 
„Супервизия на персонала на специализираните институции за деца с увреждания в 

изпълнение на дейност 6 от проект „Детство за всички“ 

65 833,20 лв. Изпълнен 

3. „Доставка на канцеларски материали” 58 000,00 лв. В изпълнение 

4. „Доставка на консумативи (тонер за принтер и копирна машина)” 21 000,00 лв. В изпълнение 

5. 
Организиране и провеждане на обучение на персонала на новосъздадените услуги 

за деца с увреждания в изпълнение на дейност 6 от проект „Детство за всички” 

 Подписано е 

рамково 

споразумение 

6. 

Организиране и провеждане на супервизия на персонала на новосъздадените услуги 

за деца с увреждания в изпълнение на дейност 6 от проект „Детство за всички” 

 Подписано е 

рамково 

споразумение 

7. 

„Организиране и провеждане на обучения на ангажирания персонал в 

специализираните институции за деца с увреждания в изпълнение на дейност 6 от 

проект „Детство за всички” 

167 256,00 лв. В изпълнение 

8. 

„Избор на 25 броя експерти – специални педагози за подготовка на децата и 

младежите от целевата група за извеждане от специализираните институции в 

изпълнение на Дейност 4 по проект „Детство за всички” 

48 000,00 Обявена 

9. „Избор на 25 броя експерти – психолози за подготовка на децата и младежите от 48 000,00 Обявена 
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целевата група за извеждане от специализираните институции в изпълнение на 

Дейност 4 по проект „Детство за всички” 

 

1. За периода на третия мониторингов доклад са валидни изводите от предходните два мониторингови доклада.  

2. Следните проблемни области и предизвикателства, изведени в предходните два мониторингови доклада все още предстои да 

бъдат адресирани адекватно:  

 За специфичните здравни потребности на децата с множество тежки и/или рядко срещани увреждания липсват клинични пътеки и 

достъпът до болнично заведение в тези случаи минава през съществуващи клинични пътеки (напр. за бронхопневмония), поради 

което документалната информация за конкретни деца не е обективна. 

 Необходимо е да се разработи модел за предоставяне на социални услуги или програма за работа с деца и младежи с психични 

разстройства. 

 Необходимо е да се гарантират средства за изграждане и издръжка на съпътстващи услуги в общността, на база планираните 

резидентни. Във всяка област има нужда от услуги за дневна грижа, защитени жилища и услуги за приобщаващо образование към 

детските градини и училищата, като се работи с ресурсните центрове в системата на училищата. Също така е нужно да бъдат 

гарантирани средства за увеличаване на капацитета на създадени вече услуги в общността. Ако тези две условия липсват, висок е 

рискът новите резидентни услуги да дублират институционалния модел на грижа. 

 Необходимо е да се разработи ясен и конкретен финансов механизъм за прехвърляне на средствата за издръжка от специализираните 

институции, на които им предстои закриване към новите резидентни услуги. 

 

3. В допълнение към настоящия момент за процеса на деинституционализация на децата над 3 г. и младежите с увреждания, 

целева група по проект „Детство за всички” могат да се добавят следните проблемни области: 

 При промените в политическото управление е необходимо да се гарантира сформиране на Междуведомствената работна група по 

деинституционализация и приемственост в работата й. 

 Необходимо е при изпълнение на операция „Да не изоставяме нито едно дете” УО и ДО да отчетат, че целият процес се измества 

приблизително с една календарна година, заради различните темпове на изграждане на новите услуги.  

 Във връзка с предходната точка, следва да се гарантира непрекъсваемост на процеса при прехода между двата програмни периода и 

при предстоящото финализиране на операция „Да не изоставяме нито едно дете” през 2014 г.  

 Наблюдава се намаляване на целевата група на проект „Детство за всички”. От началото на проекта, от 1797 деца и младежи до м. 

юни 2013 г. общият им брой е 1596. Първоначално през 2010 г., Националната карта на резидентните услуги, е планирана за 1797 

деца/младежи плюс допълнително места за деца с увреждания от ДМСГД, които ще навършват 3 г. до финализиране на операцията. 
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Необходимо е да се запазят тези „буферни” места, защото след закриването на специализираните институции, ще има деца с 

увреждания, за които реинтеграция и приемна грижа няма да бъдат възможни и ще има нужда от настаняване в резидентна услуга. 

 През 2011 – 2012 г. беше направено изследване на желанията и възможностите на семействата да поддържат контакт с детето си, а 

след това ангажимент на ДСП-ОЗД и ХУСУ беше да продължат работата със семействата. Следва тази работа да стане постоянен 

ангажимент на социалните работници от тези два отдела и при планиране и подготовка на преместването, родителите, които имат 

желание за контакт с детето си да бъдат активно въвлечени.  

 При първоначалната и задълбочена оценка на децата и младежите се откроява група деца/младежи, чието здравословно състояние 

изисква постоянно медицинско наблюдение. За част от тях би било рисковано да бъдат преместени от ДМСГД в ЦНСТ.  

 Продължава лошата практика младежи, настанени в ДДУИ, за които са планирани места в новите услуги, да бъдат премествани в 

домове за възрастни.  

 За персонала в новите услуги е необходимо да се осигури надграждащо обучение. 

 

2.Проект „ПОСОКА: семейство“ 

 

Предварителен анализ и прогноза: 

Анализът се базира на данните от ежегодните изследвания за състоянието на децата, отглеждани в специализирани институции, провеждани 

от Държавната агенция за закрила на детето. 

 

В края на 2012 г. в  страната функционират 31 домове за медико-социални грижи за деца. В тях се отглеждат деца от 0 до 3-годишна възраст 

(здрави и с увреждания, като някои деца с увреждания остават до 7 годишна възраст). Капацитетът им за 2012 г. е 3708 места. 

 

Институционална грижа 

Към 31.12.2012 г. броят на децата, настанени на институционална грижа в тези домове е  1 578. Спрямо 2001 г. броят им намалява с 

1 985 деца или близо 56%. Спрямо предходната 2011 г. броят на институционално отглежданите в ДМСГД деца намалява с 242 или 13,3%. 

Значителна част от настанените в ДМСГД деца са здрави – без увреждане или хронични заболявания. Клинично здрави (без увреждания 

и/или хронични заболявания)  са 698 деца или  близо 44% от настанените в ДМСГД. 

От децата с различни заболявания и/или увреждания най-голям е броят на тези с вродени малформации (519) и с различна степен на 

умствено  изоставане (311 деца).  

За половин година броят на институционално отглежданите в Домовете за медико-социални грижи за деца намалява с 200 деца и към 30 

юни в тези домове се отглеждат 1 378 деца. 
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През 2012 г. на институционална грижа в домовете на МЗ са приети 1 955 деца. Трябва да се има предвид, че в тази бройка са включени 

и децата, постъпили в отделенията за недоносени по медицински показатели, спешно настанените с мярка „полицейска закрила” и децата, 

ползващи социални услуги. И през 2012 г. родилното отделение остава основният вход към институциите на МЗ. Близо половината (39% или 

770) от децата, постъпващи в ДМСГД,  са настанени в институция направо от родилно отделение. Необходимо е да се отбележи, че и през 

2012 г. се запазва тенденцията за намаляване на броя на децата, постъпили направо от родилното отделение в този тип институции -  с 93 

деца или близо 11% спрямо предходната 2011  година.  

Общо 1 772 деца са напуснали домовете за медико-социални грижи за деца през календарната 2012 г., като за преобладаваща част от тях, 

е осигурена семейна среда – 641 деца са осиновени, 516 са реинтегрирани в биологичните си семейства, 169 са настанени в приемни 

семейства, 37 са настанени в семейство на близки и роднини. За 109 деца или 6% от напусналите ДМСГД през 2012 г. социалните работници 

не са успели да намерят семейна или близка до семейната среда и са прехвърлени в друга специализирана институция – дом за деца лишени 

от родителска грижа или дом за деца с увреждания. 

Към 30.06.2013 г. в ДМСГД на институционална грижа се отглеждат 1 378 деца или с 200 деца по-малко от края на предходната година. 

От тях 231 са на възраст над 4 години и 190 са над 7-годишна възраст.  

 

Социални услуги в общността 

Към 31.12.2012 г. общо 485 деца са насочени с направление за ползване на социални услуги към домовете за медико-социални грижи. От 

тях 368 (76%) деца са на дневна грижа в дома и вечер се прибират в семействата си, 35 деца са на седмична грижа, 82 ползват почасови 

услуги. Спрямо същия период на 2011 г. общият брой на децата, ползващи услуги в домовете за медико-социални грижи нараства с 10%.  

Преобладаващата част от децата, ползващи социални услуги, предоставяни от Домовете за медико-социални грижи (41%) са на възраст 

от 2 до 3 години. Малко над 19% от децата, ползващи социални услуги в институциите на МЗ, са на възраст от 0 до 1 години, 40% са на 

възраст над 4 години.  

Към 30 юни 470 деца ползват социални услуги в общността, предоставяни от ДМСГД. От тях дневна грижа ползват 407 деца, 45 се 

отглеждат с направление за седмична грижа и 18 ползат почасови услуги. 

 

Отделение за недоносени 

Отделение за недоносени деца функционира към шест ДМСГД -  гр. Варна, гр. Ст. Загора, гр. Русе, гр. Кърджали, гр. Плевен и гр. 

Бургас. Капацитетът им е 130 места и в края на 2012 г. по медицински индикатори в тях се отглеждат 85 бебета. През годината през 

отделенията за недоносени са преминали 511, като преобладаващата част от тях след извеждане от недоносеност се връщат в семействата си.  

Към 30 юни 2013 г. в отделенията за недоносени деца към ДМСГД се отглеждат 75 деца с ниско тегло. 
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И през 2012 г. се запазва установената през последните години тенденция към намаляване броя на децата, отглеждани в ДМСГД, при 

увеличение броя на децата, ползващи услугите на дневните центрове към ДМСГД .  

 

Закрити ДМСГД през 2012 и първата половина на 2013 г. 

2012 г.  

ДМСГД с. Широка Лъка, обл. Смолян 

2013 г.  

през отчетния период се работи по закриване на ДМСГД – Кюстендил, на заседание на МС от 17.07.2013 е прието Постановление за 

закриване /ПМС 159/29.07.2013 г. – ДМСГД-Кюстендил се закрива считано от 1.08.2013 г./. 

 

Обща информация  

Проект BG051PO001-5.2.10-0001 „ПОСОКА:семейство” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  

BG051PO001-5.2.10 „Шанс за щастливо бъдеще”, Компонент 1: „Подготовка за преструктуриране на ДМСГД” се изпълнява в рамките на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната 

икономика”, област на интервенция 5.2 „Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите  последици” 

Проектът е с продължителност 34 месеца, стартира на 26 октомври 2011г. и се предвижда да приключи не по-късно от 26 август 2014 г. 

Проектът е с общата стойност 1 972 503,62лв  и се съфинансира от Европейския социален фонд (ЕСФ) на Европейския съюз. 

Конкретен бенефициент по проекта е Министерство на здравеопазването, партньори по дейностите на проекта са Държавна агенция за 

закрила на детето и Агенция за социално подпомагане. Проектът получава и подкрепа от НПО „Надежда и домове за децата“. 
 

Обща цел на проекта е подготовката за преструктуриране на Домовете за Медико-Социални Грижи за Деца (ДМСГД) от 0 до 3-годишна 

възраст чрез извършване на целенасочена подготвителна дейност в 8 пилотни области: Габрово, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, 

София, Русе, Търговище, чрез аналитичен подход и синергична интервенция с други, отговорни за процеса институции. 
 

Специфични цели са: 
1.      Планиране на подходящите услуги в пилотните 8 ДМСГД, обект на преструктуриране; 
2.      Подготовка за извеждане на децата от институциите; 
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3.      Комуникиране на процеса и целенасочени мотивационни и информационни действия спрямо заинтересованите страни в негова 

подкрепа. 
 

Целевата група  е представена от  деца от 0 до 3 години, настанени в избраните пилотни ДМСГД и техните семейства; специализиран 

персонал, ангажиран с грижите за децата в пилотните ДМСГД и персонал, който ще бъде нает за предоставяне на новите услуги; деца от 

общността на възраст от 0 до 3 години, в риск от изоставяне и техните семейства, в това число и близки роднини.  
 

Основни дейности в рамките на проекта са:   
1.      Цялостно управление и администриране на проекта; 
2.      Сформиране на екипи в целевите общини и национална координация на дейностите по деинституционализация на ДМСГД; 
3.      Основни анализи за подготовка на преструктуриране на ДМСГД. Подготвителни дейности по реинтеграция на децата; 
4.      Планиране на конкретни услуги в пилотните области и разработване на методологии за иновативни услуги; 
5.      Популяризиране на процеса на преструктуриране на ДМСГД и провеждане на комуникационна кампания. Информиране и 

публичност; 
6.      Обучение на персонала на пилотните ДМСГД и на новоразкритите услуги. 

 

Очаквани резултати от реализацията на проекта са: 
-          създаване на Национален пилотен модел за преструктуриране на ДМСГД; 
-          комплексен модел на интегрирани медико-социални услуги; 
-          гарантиране на ранна интервенция на изоставянето на деца; 
-          обучен персонал на съществуващите ДМСГД и на новите социални услуги. 
  

След приключване на проекта, дейностите, които са били негов обект ще станат основа и приложим модел при деинституционализацията на 

останалите ДМСГД в страната. 

 
РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ  ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.07.2012 г. – 30.06.2013 г. 

След посигане на консенсус с Договарящият орган относно формата на възлагане на задълженията на екипи във всяка пилотна община са 

създадени мултидисциплинарни екипи /МДЕ/, в които влизат служители на ДМСГД, РЗИ, Отдела за закрила на детето и общинска 

администрация. Тези екипи са ангажирани с изпълнението на преките дейности с целевите групи, под ръководството на местният 

координатор. Избрани са (с процедура по ЗОП) 2 национални консултанти по деинституционализация, които подпомагат екипа на проекта, 
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с цел да се осигури координиране на процесите, съществуващата система на управление и хората, ангажирани в системата, във фазите на 

прехода към новите услуги.Създадено е Експертно звено за деинституционализация /ЕЗД/, в което са представени ангажираните държавни 

институции - МЗ, Агенция за социално подпомагане, Държавна агенция за закрила на детето, Министерство на труда и социалната политика. 

Проведен е въвеждащ мотивационен тренинг на координаторите от двамата национални консултанти, с помощта на членовете на 

Експертното звено за деинституционализация. Проведени са практически тренинги на сформираните мултидисциплинарни екипи за 

надграждане на компетенциите им по отношение на оценяването на индивидуалните потребности на децата, настанени в ДМСГД от 

членовете на ЕЗД. Изготвени са указания за преместване на децата, както и индивидуални планове за преместването на всяко едно дете при 

реорганизацията на дейността на ДМСГД по време на СМР. Проведени са обучения на пресонала на ДМСГД за подготовката на децата за 

преместване при реорганизацията на дейността на ДМСГД по време на СМР. 

 В изпълнение на дейност 3. Основни анализи за подготовка на преструктуриране на ДМСГД. Подготвителни дейности по 

реинтеграция на децата са изготвени 190 актуализирани оценки на потребностите на всяко дете от пилотните ДМСГД, оценен е капацитета 

на 152 от семействата на тези деца и са актуализирани и обогатени индивидуалните планове за действие и грижа. Предприети са действия за 

насърчаване на работата по превенция на изоставянето на ниво родилен дом за успешното преструктуриране на ДМСГД. Изпратени са 

писма до РЗИ по места за оказване на постоянна методическа подкрепа на действията на медицинските работници на ниво родилно 

отделение (РО) за предотвратяване на изоставянето на новородени, както и за повишаване на здравната култура в общността. Изготвени са 

анализи за подготовка на преструктуриране на ДМСГД в 8-те пилотни общини - Анализ на причините за настаняване на децата в ДМСГД за 

всяко пилотно ДМСГД; Анализ на наличните здравни и социални услуги за всяка пилотна област; Анализ на ресурсите на всяко пилотно 

ДМСГД. Извършва се необходимата подготовка за извеждане на децата. По отношение на подготовката на децата за извеждане са проведени 

и 2 срещи в ДМСГД Пазарджик и ДМСГД „Св. Параскева” за обмяна на опит на персонала на пилотните ДМСГД. Ежемесечно се 

проследяват реинтеграциите на децата от пилотните ДМСГД. Въз основа на направените оценки и планове за грижа на децата от пилотните 

ДМСГД, както и на базата на анализите са  планирани най-подходящите услуги, съобразно актуалните нужди на съответната община, които 

да заменят съществуващите специализирани институции (ДМСГД) с интегрирани услуги, които да спомагат за отглеждането на децата в 

семейна или близка до семейната среда (например: семейно-консултативен център, център за ранна интервенция, център за майчино и 

детско здраве, дневен център за деца с увреждания, център за психично здраве и резидентна услуга от семеен тип – ЦНСТ). За обезпечаване 

на тяхното функционирана са разработени 5 броя методологии за новите услуги - Семейно-консултативен център, Дневен център за деца с 

увреждания, Център за ранна интервенция, Специализирана резидентна грижа за деца до 7 години с потребност от постоянни здравни грижи 

и Център по психично здраве. Те се разработиха с общите усилия на всички заинтересовани страни, като от страна на институциите, така и 

от страна на неправителствения сектор - организации с опит в процеса на деинституционализация. Участие взеха представители на МЗ, 

АСП, ДАЗД, МТСП и: БАЛИЗ, БАСП, ИСДП, „Надежда и домове за децата – клон България”, Сдружение „Дете и пространство”, 
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Сдружение „Самаряни”, Фондация „Де Пасарел България”, Фондация „За Нашите Деца”, Фондация „Здравни проблеми на малцинствата”, 

Фондация „Карин дом”, Фондация „Лумос – клон България“, Фондация „Международна социална служба – България” и УНИЦЕФ България. 

Разработени са актуални регионални планове за деинституционализация на децата от целевата група от пилотните институции.  

Регионалните планове ще бъдат синхронизирани със съществуващите Областни стратегии за социални услуги. В тези планове са заложени 

конкретни дейности, мерки, срокове и отговорници, за осъществяване на прехода от досегашния тип институционална грижа към 

предоставянето на нови услуги в общността за рисковите групи. Определени са мерки и срокове за извеждането на всички деца от 0 до 3 

години от институцията, мерки по отношение на персонала на ДМСГД, мерки и дейности за материалните ресурси и сградния фонд на 

дома. Представени са и всички дейности, които ще се осъществяват в подкрепа на устойчивостта на деинституционализацията на децата от 

ДМСГД, както и недопускането на нови настанявания в институцията чрез работа в мрежа по превенция на изоставянето на деца и 

координационни дейности с всички заинтересовани страни. Проведени са дискусии за представяне на регионалните планове в 6 от 

пилотните общини – Перник, София, Габрово, Монтана, Търговище и Пазарджик. 

 

 По отношение на популяризиране на процеса на преструктуриране на ДМСГД и провеждането на комуникационна кампания и 

информиране и публичност е     проведена  процедура по ЗОП - избрани са изпълнители и сключени договори  за производството на 

информационни материали – табели, банери и торбички и изпълнител на провеждане на фолклорни събития в ромската общност, няма 

избран изпълнител за разработване на комуникационна стратегия и производства на аудиовизуални продукти.  В тази връзка са предприети 

мерки от страна на ЕУП и без финансиране се правят публикации в регионалните медии, излъчване на репортаж в национална телевизионна 

медия - bTV, а също така като надграждаща дейността мярка, с ресурси, осигурени от проект BG051PO001-8.2.01-0001-C0001 „Подкрепа за 

информационното осигуряване на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, са изработени филм и видеоклип за проект 

„ПОСОКА: семейство“, излъчени са 2 репортажа в 2 национални радия. Проведен е конкурс за плакат за ученици на възраст 14-19 години. 

Изработени са плакати за конкурса, идентифицирани са 34 училища в осемте пилотни общини, класирани са 8 творби. Проведени са 3 

фолклорни събития в ромските общности в гр. София, Пловдив и Пазарджик. 

Във връзка с обучението на персонала в пилотните ДМСГД е проведена открита процедура по ЗОП с предмет: „Организиране и провеждане 

на обучения и супервизии на персонала на осем Домове за медико-социални грижи за деца по проект BG051РО001-5.2.10-0001-С0001 

„ПОСОКА: семейство“, но няма избран изпълнител. Предприети са мерки за провеждане на обучението с ресурс на подкрепящата ни 

организация „Надежда и домове за децата“, а средствата заложени по проекта е предложено на ДО да бъдат прехвърлени към обучението на 

персонала на новите услуги. 

 

ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ 
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В изпълнение на дейност 4. Планиране на конкретни услуги в пилотните области. Разработване на методологии за иновативните услуги 

предстои да се  проведе национална конференция за представяне на разработените методологии за новите услуги - Семейно-консултативен 

център, Дневен център за деца с увреждания, Център за ранна интервенция, Специализирана резидентна грижа за деца до 7 години с 

потребност от постоянни здравни грижи и Център по психично здраве.  

 

В изпълнение на дейност 5. Популяризиране на процеса на преструктуриране на ДМСГД. Комуникационна кампания и информиране и 

публичност предстои  провеждане на комуникационна стратегия и производство на аудиовизуални продукти, както и награждаване на 

участниците в конкурса за плакат. Предвижда се провеждане на семинари за медицински специалисти, в т.ч. екипи на неонатологични 

отделения, във всяка пилотна община – теми:  

 

 рискове от институционализацията на новородени деца; 

 приемна грижа за новородени и деца до 3 г. като алтернатива на институционализацията им; 

 работа в партньорска мрежа за превенция на изоставянето; 

 ключовата роля на социалните услуги в процеса на деинституционализация; 

 запознаване със същността на планираните социални услуги. 

 

Предвижда се и провеждане на 8 семинари за участниците в комисията по осиновяване, във всяка пилотна община.  

 

 осиновяването като мярка за закрила в подкрепа на деинституционализацията, която води до намаляване броя на децата в 

специализираните институции и гарантира правото им да растат в семейство; 

 начини за ускоряване на процеса на осиновяване; 

 ефекта от деинституционализацията (трудности и предизвикателства); 

 запознаване със същността на планираните социални услуги. 

 

Предстои провеждане на обучение и супервизия на персонала в  новоразкритите услуги. 

 
За периода на изпълнение на проекта екипът работи по организирането и провеждането на обществени поръчки – открити процедури по реда 

на ЗОП, като две тези процедурите са в процес на изпълнение: 
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Номер 

по ред 

Предмет Стойност статус 

1. „Доставка на офис консумативи, консумативи за офис 

техника, канцеларски и хигиенни материали за нуждите 

на МЗ и Проект BG051PO001-5.2.10-0001 „ПОСОКА: 

семейство“. 

Обособена позиция № 9 „Доставка на копирна хартия за 

нуждите на Проект BG051PO001-5.2.10-0001 „ПОСОКА: 

семейство“, финансиран по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013; 

Обособена позиция № 10 „Доставка на консумативи за 

офис техника за нуждите на Проект BG051PO001-5.2.10-

0001 „ПОСОКА: семейство“, финансиран по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013; 

Обособена позиция № 11 „Доставка на канцеларски 

материали за нуждите на Проект BG051PO001-5.2.10-

0001 „ПОСОКА: семейство“, финансиран по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013. 

Обща стойност по договори: 12 757,86 лв. 

 

Предметът на ОП 

се изпълнява. 

2.  „Избор на национални консултанти по 

деинституционализация и управление на промяната“ 

Обособена позиция № 1 с предмет: „Цялостна оценка 

на потребности на деца в ниска възраст, настанени в 

институция.“  

Обособена позиция № 2 с предмет: „Психично здраве 

на деца от 0 до 3.”  

Обособена позиция № 3 с предмет:  „Неонатологични и 

перинатологични грижи за деца”. 

Обща стойност по договори: 23 449,86 лв. 

 

Предметът на ОП 

се изпълнява по 

позиция 1 и 2. 

Няма подадени 

оферти по 

позиция 3 – 

обявявана е 2 

пъти. 

Предложено да 

се премине на 

процедура 
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„договаряне без 

обявление“ – 

също няма 

желаещи 

кандидати. Няма 

да се обявява 

нова процедура 

за неонатолог. 

3.  „Популяризиране на процеса на преструктуриране на 

ДМСГД и провеждане на комуникационна кампания. 

Информиране и публичност по проект „ПОСОКА: 

семейство” BG051PO001-5.2.10-0001“ 

Обособена позиция № 1 с предмет: Създаване и 

реализиране на комуникационна стратегия, 

информиране и публичност. 

Обособена позиция № 2 с предмет: Производство на 

информационни и рекламни материали за информиране 

и публичност. 

Обособена позиция № 3 с предмет: Организиране и 

провеждане на 8 фолклорни събития. 

 

Обща стойност по договори: 58 944 лв. 

  

Предметът на ОП 

се изпълнява. 

По обособена 

позиция № 1 с 

предмет: 

„Създаване и 

реализиране на 

комуникационна 

стратегия, 

информиране и 

публичност.“ 

Няма желаещи 

кандидати. 

Обявявана е 2 

пъти. Предстои 

ново обявяване с 

променени 

изисквания. 

4. „Цялостна логистика за организиране на национална 

конференция и семинари в изпълнение на проект 

„ПОСОКА: семейство” BG051PO001-5.2.10-0001 

финансиран по Оперативна програма „Развитие на 

Прогнозна стойност  56 800 лв. без ДДС Процедурата е 

прекратена 

поради липса на 

постъпили 
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човешките ресурси”.  оферти. 

Предстои 

обявяване на 

нова. 

5. „Организиране и провеждане на обучения и супервизии 

на персонала на новите услуги по проект „ПОСОКА: 

семейство” BG051PO001-5.2.10-0001, финансиран по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.  

Прогнозна стойност 174 000 лв. без ДДС Предстои 

обявяване. 

6. „Организиране и провеждане на обучения и супервизии 

на персонала на осем Домове за медико-социални грижи 

за деца по проект BG051РО001-5.2.10-0001-С0001 

„ПОСОКА: семейство“ . 

Прогнозна стойност 182 000 лв. без ДДС Процедурата е 

прекратена. Няма 

избран 

изпълнител. 

Няма да се 

обявява нова 

поръчка. 

Финансовия 

ресурс ще бъде 

пренасочен към 

обучението на 

персонал на 

новите услуги. За 

обучението на 

персонала на 

ДМСГД ще се 

потърси помощ 

от подкрепящата 

ни организация 

„Надежда и 

домове за 

децата“. 
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Изводи: 

Към момента дейностите по проект „ПОСОКА: семейство” се изпълняват съобразно актуализирания график и закъснението е компенсирано 

съгласно Плана за действие. Забавяне в стартиране на изпълнението на дейността по сформиране на МДЕ и ЕЗД, забави изпълнението на 

останалите дейности по проекта и се наложи актуализация на графика. Забавянето на сключването на договори с членовете на МДЕ и ЕЗД е 

в резултат на търсенето на законосъобразен механизъм за изпълнение на изискванията на Постановление 330/2011 г. и по-точно какъв да 

бъде начина за възлагане на дейностите на МДЕ и ЕЗД.  

 

Трудностите, които среща МЗ при изпълнението на някои от дейностите по проекта, дължащи се на първоначалното забавяне, се 

преодоляват чрез търсене на други ресурси. Разработването на методологиите за новите услуги бе дейност, за която трябаше да се избере 

изпълнител по ЗОП и да се използва финансов ресурс от проекта. Поради необходимостта от разработване на тези методологии в съкратени 

срокове, както и поради факта, че за някои от услуги вече имаше разработени материали от страна на НПО сектора, МЗ потърси 

съдействието и компетенциите на НПО. С тяхна помощ се разработиха необходимите методологии, без да се ползва финансов ресурс.  

Поради неявили се желаещи кандидати, са прекратени многократно обявяваните процедури по ЗОП за избор на национален консултант – 

неонатолог и за разработване на комуникационната стратегия. НПО „Надежда и домове за децата” осигури експерт неонатолог за 

допълнителна оценка на здравословното състояние на децата с увреждания в ДМСГД. Ще се търси тяхната помощ и при изпълнението на 

една от ключовите дейности по проекта, а именно обучението на персонала на ДМСГД, тъй като не е избран изпълнител на обявената от МЗ 

обществена поръчка. Кандидатите не са отговорили на изискванията посочени в обществената поръчка, а обучението, с оглед на стиковането 

на сроковете с другите проекти, трябва да се проведе до 30.08.2013 г.  

 

Активната работа на екипите на национално и местно ниво, създадената добра координация между институциите и работата в мрежа по 

превенция на изоставянето или настаняването на деца в институция за периода 01.07.2012  г. – 30.06.2013 г., доведе до намаляване на броя на 

децата в 8 пилотни ДМСГД. За този период от една година те са с 238 по-малко. В 6 от пилотните домове: ДМСГД – Търговище, ДМСГД – 

Русе, ДМСГД – София, ДМСГД – Пазарджик, ДМСГД - Монтана и ДМСГД – Перник са изведени всички деца, за които е планирано 

извеждане в семейна среда, останали са децата, за които като краткосрочна мярка е планирано настаняване в специализираната резидентна 

услуга за деца увреждания и ЦНСТ. През този период в 8-те пилотни Домове за медико социални грижи за деца са настанени само 88  деца с 

мярка за закрила по Закона за закрила на детето, а са изведени 326 деца, като 301 от тях са вече в семейства. Към 30.06.2013 г. в 8-те пилотни 

ДМСГД има 112 деца, като само 45 от тях са от целевата група до 3 г., от които 36 са с увреждания. Планираният процес на 

деинституционализация протича успешно и до края на 2013 г. се предвижда закриване на 8-те пилотни ДМСГД и стартиране на новите 

услуги. 
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Проект за деинституционализация на деца от 3 до 18 г. в ДДЛРГ  

 

Предварителен анализ и прогноза: 

 

Анализът се базира на данните от ежегодните изследвания на Държавната агенция за закрила на детето за състоянието на децата, отглеждани 

в специализирани институции: 

 

Към 31 декември 2012 г. в ДДЛРГ на институционална грижа се отглеждат 1 892 деца и 105 младежи, оставени в дома до завършване на 

образованието си.  

 

Спрямо 2001 г. броят на децата в тези домове намалява с 5 253 или 73,5%. Спрямо предходната 2011 г. броят на децата в ДДЛРГ 

намалява с 275 или 12,7%. 

В края на годината 375 деца ползват социални услуги в тези домове с направление от ОЗД за седмична и дневна грижа. Капацитетът им 

е 2888 места.  

  Към 30 юни 2013 г. в ДДЛРГ се отглеждат 1631 деца на институционална грижа и 353 ползват социални услуги в общността. 

В ДДЛРГ преобладават здравите деца – без увреждане или хронични заболявания. Клинично здрави (без увреждания и/или хронични 

заболявания)  са близо 74% от децата, отглеждани в ДДЛРГ.  

Най-голям е делът на децата във възрастовата група от 12 до 17 години – 945 деца или близо 60%. На възраст от 8 до 11 години са 566 от 

настанените на институционална грижа в ДДЛРГ деца, 381 са на възраст от 4 до 7 години. 

   През 2012 г. са постъпили 707 деца, като 59% от тях за първи път попадат в системата на институционалната грижа за деца.  

   През 2012 г. 707 деца са напуснали домовете за деца, лишени от родителска грижа.  

   Най-голяма част от децата (72%) са се върнали в биологичните си семейства. През 2012 г. са осиновени 134 деца от тези домове и при 

сравнение с предходната календарна година прави впечатление фактът, че броят им намалява със 71 или близо 35%. Общо 105 деца от 

ДДЛРГ през годината са настанени в приемни семейства, 61 са намерили дом в семейство на близки и роднини. Около 10% (101) от децата 
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са прехвърлени в друга специализирана институция. Най-често това са отново домове за деца, лишени от родителска грижа на възраст от 7 

до 18 години или при констатирано заболяване - в домове за деца и младежи с умствено изоставане. 

   През 2012 г. 142 младежи са напуснали ДДЛРГ поради навършване на пълнолетие. Най-често младежите се връщат в биологичните си 

семейства или отиват при близки и роднини. През годината 50 младежи или 35% от напусналите ДДЛРГ поради навършване на пълнолетие 

са се върнали в биологичните си семейства, 26 младежи живеят в семейство на близки и роднини. Общо 15 младежи са изведени в защитено 

жилище, а 18 – в преходно жилище. Директорите на домовете са посочили, че 33 от напусналите през годината младежи работят и живеят 

самостоятелно. 

        За първите шест месеца на 2013 г. 357 деца са постъпили в домовете за деца, лишени от родителска грижа, 566 са напуснали тези 

институции.  

 

Закрити ДДЛРГ през 2012 и първата половина на 2013 г. 

 

През 2012 г. са закрити: 

 

1. ДДЛРГ „Дъга“ - гр. Добрич, обл. Добрич 

2. ДДЛРГ за деца от 3 до 7 години „Слънце“ - гр. Каспичан, обл. Шумен 

3. ДДЛРГ „Даскал Ботьо“ - гр. Калофер, обл. Полвдив  

4. ДДЛРГ „Никола Вапцаров“ - гр. Роман, обл. Враца 

5. ДДЛРГ за деца от 3 до 7 години – с. Малък Преславец, общ. Главиница, обл. Силистра 

 

Закрити ДДЛРГ към 01.08.2013 г. 

 

1. ДДЛРГ Нареченски бани, Асеновград, област Пловдив, от 01.01.2013 г. 

2. ДДЛРГ „Надежда“, гр.София, от 01.02.2013г.  

3. ДДЛРГ „Добруджанче“, с. Овчарово, обл.Добрич, от 01.02.2013 г. 

4. ДДЛРГ „Параскева Нейкова“, гр. Ловеч, от 01.02.2013 г. 

5. ДДЛРГ „Павел Бобеков“, гр. Панагюрище, от 01.03.2013 г.  

6. ДДЛРГ „Райна Гатева“, гр. Русе, от 01.04.2013 г. 

7. ДДЛРГ „Надежда“, гр. Хасково, от 01.05.2013 г.; 

8. ДДЛРГ „В. Петлешков“, гр. Брацигово, обл. Пазардбжик, от 01.06.2013 г. 
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9. ДДЛРГ „Роза“, с. Зелениково, общ. Брезово, обл. Пловдив, 01.06.2013 г. 

      10. ДДЛРГ„Митко Петков“, с. Крушуна, обл. Ловеч, 01.07.2013 г. 

 

Предстои да бъдат закрити до края на 2013 година: 

1. ДДЛРГ Омуртаг – няма определена дата за закриване 

2. ДДЛРГ „А. Г. Коджакафалията“, гр. Бургас 01.09. 2013 г. 

 

 

      3. Проект „И аз имам семейство“ 

 

Проектът се изпълнява в рамките на Схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси”. Бюджетна линия BG051РО001-5.2.11 – ПРИЕМИ МЕ. Изпълнява се от Агенцията за социално подпомагане в 

партньорство с 83 общини на територията на страната и има национален обхват. Одобрено финансиране на проекта – 14 989 455.30  лева. 

Проектът е в изпълнение на Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ и Плана за нейното 

изпълнение и отразява цялостната реформа в подхода за грижа към децата в Република България. Индикативен срок за изпълнение на 

проекта: 30 септември 2011 г. – 31 октомври 2013 г. На заседание на Комитета за наблюдение по ОПРЧР през м. май 2013 г. операцията е 

удължена до 31.05.2014 г.  

Обща цел: 

Да се подкрепи процеса на деинституционализация на деца, като се създаде и реализира устойчив модел за развитие на заместваща 

семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции и на деца в риск от изоставяне.  

Специфичните цели: 

1. Прилагане в национален мащаб на нов подход за предоставяне на услугата „Приемна грижа” – доброволна, професионална и 

заместваща. 

2. Разширяване на възможностите за развитие на приемната грижа, чрез увеличаване броя на приемните семейства и желаещите да 

предоставят тази социална услуга в национален мащаб. 

3. Децентрализиране на услугата „Приемна грижа” и разгръщането й на общинско ниво  като инструмент за превенция на настаняването 

на децата в специализирани институции или тяхната деинституционализация. 

4. Намаляване на бедността, особено в малките населени места, чрез създаване на заетост за безработни лица, които да бъдат 

професионални приемни родители. 
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Проектът се основава на политика в името на най-добрия интерес за детето, насочена към подкрепа на приемните и биологичните 

семействата и създаване на възможно най-добри условия за развитие на децата и реализиране на техния пълен потенциал. 

В продължение на 2 години чрез проекта ще се прилага нов подход при предоставянето на доброволната, професионалната и заместващата 

приемна грижа и ще се работи за увеличаване броя на приемните семейства, които се грижат за деца в риск. Приоритет при реализацията на 

проекта е приемната грижа за бебета и деца до 3 години, настанени в институции, както и за деца с увреждания. По проекта са предвидени 

завишени средства за издръжка на децата до 3 години, настанени в приемни семейства, за чиято издръжка са заделени средства на стойност 

четирикратния размер на гарантирания минимален доход – 260 лв. месечно; за децата от 3 до 14 г. издръжката е 3,5 х гарантирания 

минимален доход, или 227 лв., а за децата на възраст от 14 до 18 г. (най-малката група настанявани в приемна грижа деца), месечната 

издръжка отново е на стойност четирикратния размер на гарантирания минимален доход (260 лв.). Професионални приемните семейства се 

подкрепят в усилията им да осигурят подходяща среда за децата с рисково и проблемно поведение. Също така се провеждат обучения и 

консултации за семейства на роднини и близки, при които са настанени деца.  

 

Индикатори за изпълнение: брой разкрити нови форми на социални услуги в общността до края на операцията – в най-малко 80 общини, 

включени в операцията, брой деца от специализирани институции и деца в риск от изоставяне, настанени в приемни семейства – до края на 

операцията – 600 деца, увеличен брой приемни семейства – най-малко 500 лица, увеличен брой деца, биологични семейства, кандидати и 

приемни семейства и семейства на близки и роднини, ползващи социални услуги в общността – най-малко 700 деца и лица, увеличен брой 

доставчици на социални услуги в общността – 83. 

 

 

Реализирани дейности до момента 

 

Дейности по проекта:  

1. Организация и управление на проекта. 

2. Сформиране на екипите по приемна грижа /ЕПГ/ и специализираните комисии по приемна грижа.  

3. Предоставяне на социалната услуга „приемна грижа”. 

4. Индивидуална работа с децата, подготовка за настаняване и проследяване на всеки конкретен случай. 

5. Обучение и подкрепа на семействата на роднини и близки, при които има настанени деца. 

6. Провеждане на индивидуална и групова супервизия на приемните семейства. Създаване на групи за самопомощ. 

7. Разработване на единен финансов стандарт за услугата „приемна грижа”.  
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8. Информиране и публичност.  

 

Дейност 1: Организация и управление на проекта 

 

Проект „И аз имам семейство” стартира своето изпълнение на 30.09.2011 г. с издаване на заповедта за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ. Създаденият екип за организация и управление на проекта /ЕОУП/ се състои от ръководител, счетоводител, 

главен координатор, координатори – четирима; технически сътрудници – двама; допълнително към екипа са включени юрист и координатор 

по информиране и публичност от АСП, както и втори счетоводител, избран с процедура по ЗОП.  

Първоначално са подписани споразумения с 82 общини партньори, но впоследствие община Луковит се отказа, като на нейно място през 

2012 г. се включиха две нови общини – Лом и Стара Загора. Към общините са сформирани екипи за управление на проекта, от 

администратор и счетоводител (служители на общинската администрация), общо 168 човека. Координаторите и ръководителят на проекта 

периодично провеждат мониторинг в общините партньори, за проследяване изпълнението на проекта на място. 

Всеки екип по приемна грижа към общините партньори се състои от по двама социални работници, но общините, които вече работят с 12 

или повече приемни семейства с настанени деца, имат възможност да наемат трети социален работник в екипа. Към момента вече три 

общини са наели трети социален работник (Кюстендил, Плевен, Пазарджик).  

 

Дейност 2. Сформиране на екипите по приемна грижа и специализирани комисии по приемна грижа 

 

Към общините са сформирани екипи по приемна грижа (по двама социални работника в 83 общини партньори, за Столична община – два 

екипа) – 171 човека.  

В периода септември-октомври 2012 г., след приемане на промени в Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и 

утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях, като нов модел към 28-те Регионални дирекции за социално подпомагане 

/РДСП/ бяха създадени специализирани комисии по приемна грижа, чиито председатели са директорите на РДСП. Комисиите разглеждат 

кандидатурите на приемните родители и правят предложение до председателя на съответната комисия за утвърждаването или отхвърлянето 

им. Комисията по приемна грижа се състои от постоянни членове (експерти и началници на отдели „Закрила на детето”) и външни 

представители (действащи приемни родители и психолози). След сформиране на комисиите, по проекта за тях беше организиран тридневен 

обучителен семинар, с участието на външни обучители-специалисти по приемна грижа.  

С публична покана по ЗОП са наети 12 консултанти, които да проведат по три модула от работни срещи с екипите по приемна грижа в 

шестте планови икономически региона. По време на тези среща е заложено да се обсъждат теми, свързани с оказването на подкрепа и 
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супервизия на приемните семейства, както и да се споделя опит и добри практики между социалните работници и консултантите. Проведени 

са първите два модула работни срещи, като последния модул срещи ще се проведат през м. октомври  2013 г.   

 

Дейност 3. Предоставяне на услугата приемна грижа 

 

Членовете на ЕОУП разработиха и предоставиха на общините актуализирани съгласно промените в подзаконовата нормативна уредба 

Методически насоки за предоставяне на услугата приемна грижа и всички формуляри за работа на социалните работници от екипите по 

приемна грижа, с които да работят. Социалните работници разполагат и работят основно с програмата за обучение на приемни родители, 

издадена от УНИЦЕФ България.  

Екипите по приемна грижа популяризират услугата, приемат заявления от кандидати за приемни родители, проучват и обучават 

кандидатите; след утвърждаване на кандидатите и настаняване на дете в приемно семейство, съвместно с ОЗД се проследява настаняването и 

се оказва подкрепа на приемните родители. 

В резултат на успешното популяризиране и подобряване на обществените нагласи към услугата „приемна грижа”, към 30.06.2013 г. в 

общините партньори са подадени 1 294 заявления от кандидати за приемни семейства, като за 263 кандидати е прекратено проучването. 

Отчитайки колко е важно професионализирането на услугата, социалните работници от екипите по приемна грижа към общините партньори 

се стремят да извършват качествен подбор и обучения на кандидатите, както и индивидуални и групови супервизии на приемните семейства. 

По този начин се гарантира качество на предоставяната услуга и превръщането й в ефективен инструмент за превенция и 

деинституционализация.  

Качественият подбор и провежданите обучения на кандидатите за приемни семейства  доведе до утвърждаването на 602 приемни семейства 

от общините партньори. В процедура на проучване, оценка, обучение и утвърждаване са още 429 кандидати за приемни семейства.  

 

Данни за кандидатите и приемните родители към 30.06.2013: 

- брой заявления от кандидати – 1 294 кандидати са подали заявления, като за 263 от кандидатите вече е прекратено проучването;  

- брой заключителни доклади – 780 заключителни доклада са изготвени към 30.06.2013 

- брой утвърдени от комисиите по приемна грижа семейства – 602 приемни семейства към 30.06.2013 /изпълнен е индикаторът за нови 

приемни семейства по проекта: 500/ 

- брой професионални приемни семейства, сключили договор през периода- 449 семейства с договори;  

- брой заличени от регистъра на приемните семейства- 30 са заличените от регистъра /със заповед/ приемни семейства. 

 

Дейност 4. Индивидуална работа с децата, подготовка за настаняване и проследяване на всеки конкретен случай 
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Продължава работата на отделите “Закрила на детето” по актуализиране на изготвените оценки на деца подходящи за настаняване в приемно 

семейство.  

След приемането на промените в Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и 

настаняване на деца, от м. ноември 2012 г. започнаха реалните настанявания на деца в приемни семейства по проекта.  

Към 30.06.2013 г. в приемни семейства по проекта се отглеждат 609 деца.  

Разпределението на децата по възраст е следното 0 до 3 г. – 268 деца, 3 до 14 г. – 332 деца и от 14 до 18 г. – 9 деца. 

Реализирането на дейностите по проекта чрез предоставяне на услугата от общините допринася и за предотвратяване на настаняването на 

деца в специализирани институции, като до момента общо 201 деца от общността са настанени в приемни семейства. Половината от децата 

са новородени и са настанени от Родилно отделение в приемни семейства по проекта. Децата от общността, настанени в приемни семейства, 

имат възможност да поддържат контакт с биологичните си родители, с цел подобряване на връзката им и успешна реинтеграция. Чрез 

реализиране дейностите по проекта се осигурява възможност на децата да живеят в семейна среда и да имат достъп до необходимите услуги, 

съобразно техните потребности и прилагане на нов подход в грижата за тях. Реализирането на дейностите по проекта допринася за 

успешната деинституционализация на децата – а именно, че благодарение на приемните семейства по проекта, вече 287 деца са изведени от 

специализирани институции и 121 деца – от резидентни услуги.  

 

Дейност 5. Обучение и подкрепа на семействата на роднини и близки, при които има настанени деца 

 

Дейността стартира през м. март 2012 г. с указателно писмо до териториалните структури на АСП, с указания относно възможностите за 

издаване на направления към ЕПГ за работа със семейства на роднини и близки – за обучения, консултации, участие в групи за самопомощ и 

т.н. Към 30.06.2013 г. са били обучени или консултирани около 30 семейства на роднини и близки.  

 

Дейност 6. Провеждане на индивидуална и групова супервизия на приемните семейства. Създаване на групи за самопомощ 

 

С публична покана по ЗОП са избрани и наети 10 външни консултанти, специалисти в областта на психологическата работа и супервизията, 

които да консултират и да оказват подкрепа на екипите по приемна грижа в работата им с приемните семейства и предоставянето на 

супервизия. По предварително договорен график, консултантите посещават общините партньори с цел оказване на подкрепа на социалните 

работници от екипите по приемна грижа по отношение работата им по конкретни казуси и подпомагане на индивидуалните и групови 

супервизии, които те провеждат с приемните семейства. Вече в половината общини партньори са проведени такива специализирани 

консултации и супервизии на приемните семейства с участието на консултантите. 
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Дейност 7. Разработване на единен финансов стандарт за услугата приемна грижа 

 

Дейността е предвидена в края на проекта, но все още не е стартирала поради удължаването срока за изпълнение на проекта. Финансовият 

стандарт ще бъде разработен в близките няколко месеца, с участието на двама външни консултанти-експерти, които ще бъдат наети с 

процедура по ЗОП.  

 

Дейност 8. Информиране и публичност 
Членове на ЕОУП популяризират дейностите по проекта чрез публикации на уебсайта на АСП и участия в работни срещи, конференции, 

телевизионни предавания и радиопредавания. Изработени и разпространени са информационни материали по проекта; разпростанен е и 

филм за приемната грижа по проекта. Сключен е договор за осем публикации в пресата до края на проекта; към момента са направени 

четири публикации, подготвя се и петата публикация. Предстои организирането на заключителна конференция по проекта. 

В общините партньори дейността се осъществява чрез популяризиране в интернет страници, местни телевизии, радио предавания и 

вестници; екипите по приемна грижа участват и в различни форуми и работни срещи, на които представят работата си по проекта и обменят 

опит с колегите си от другите ключови за деинституционализацията проекти. 

 

Предстоящи дейности по проекта: 

 

 Провеждането на третата работна среща на екипите по приемна грижа и консултантите – в шестте планови икономически региона, в 

       срок до 31.10.2013 г.; 

 Провеждане на супервизии с приемните семейства и социалните работници от екипите във всички общини партньори; 

 Промяна в плана за действие и в графика за обществените поръчки във връзка с удължаването на операцията; 

 Финализиране на процедурата за канцеларски материали и консумативи; 

 Стартиране работата по разработване на единен финансов стандарт за услугата; наемане на двама външни консултанта/финансови 

       експерти; 

 Дейности по информиране и публичност; публикуване на още 4 материала за напредъка на проекта в пресата. 

 

Към момента на подаване на информацията за мониторинговия доклад (30.06.2013 г.) реално изплатените средства са 3 600 023.03 лв. 
Размерът на верифицираните средства с натрупване е 1 954 848.03 лв. 
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За периода на изпълнение на проекта екипът работи по организиране и провеждане на следните обществени поръчки по реда на 

ЗОП: 

 

- Процедура за избор на фирма за изработка и доставка на информационни материали за популяризиране на проект „И аз имам семейство”; 

сключен договор с избрания изпълнител „БГ Мап” ООД от 04.12.2012 г.  

 

- Процедура за „Избор на 12 (дванадесет) външни консултанти за провеждане на три работни срещи на социалните работници от екипите 

по приемна грижа”; сключени договори с избраните изпълнители от 25.01.2013. 

 

- Процедура за избор на 10 (десет) външни консултанти за подкрепа на екипите по приемна грижа в общините партньори при провеждане 

на индивидуална и групова супервизия на приемните семейства; сключени договори с избраните изпълнители от 25.01.2013. 

 

- Процедура за избор на изпълнител за публикации в медиите; сключен договор с избрания кандидат „Пресмаркет” ЕООД от 31.01.2013 г.  

 

Разработена е и обществената поръчка за доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на проекта (обединена поръчка с 

още два проекта) – обявена е през м. януари, но впоследствие е прекратена и в момента се обжалва прекратяването. 

 

Номер 

по ред 

Предмет Стойност  Статус 

1. - Процедура за избор на фирма за изработка и доставка 

на информационни материали за популяризиране на 

проект „И аз имам семейство”; сключен договор с 

избрания изпълнител „БГ Мап” ООД от 04.12.2012 г. 

10 104.00 лв. 

 

Приключила 

2. - Процедура за избор на изпълнител за публикации в 

медиите; сключен договор с избрания кандидат 

„Пресмаркет” ЕООД от 31.01.2013 г.  

 

19 102.56 лв. Приключила 

3. - Процедура за „Избор на 12 (дванадесет) външни 

консултанти за провеждане на три работни срещи на 

социалните работници от екипите по приемна 

12 788.06 лв. Приключила 
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грижа”; сключени договори от 25.01.2013 с 

избраните изпълнители. 

 - Процедура за избор на 10 (десет) външни 

консултанти за подкрепа на екипите по приемна 

грижа в общините партньори при провеждане на 

индивидуална и групова супервизия на приемните 

семейства; сключени договори с избраните 

изпълнители от 25.01.2013 

11 954.88 лв. Приключила 

4. -   Доставка на канцеларски материали и консумативи за 

нуждите на проекта. 

274 959.68 лв. Тръжната документация е обединена с 

документацията на проектите: „Развитие на 

системата за планиране и предоставяне на 

социални услуги на регионално равнище” и 

„Укрепване на капацитета на Агенция за 

социално подпомагане за повишаване на 

качеството и ефективността на социалната 

работа“. Процедурата беше обявена и 

впоследствие прекратена от възложителя. В 

момента един от участниците обжалва 

решението за прекратяване. 

 

Човешки ресурс: 

Ангажирани лица по проекта: 

- на централно ниво в АСП: 12 човека 

- администратори и счетоводители към общините: 168 човека 

- социални работници в екипите по приемна грижа към общините: 171 човека 

- професионални приемни семейства със сключени договори: 394 човека 

- консултанти по проекта: 13 човека 

 

Изводи: 
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 Дейността “Предоставяне на услугата приемна грижа” стартира с четири месеца закъснение от планираното в плана за действие за 

изпълнение на дейностите по проекта. Причина за забавянето беше очакваната промяна в нормативната уредба, свързана с услугата 

“Приемна грижа”. 41–то Народно събрание на Р България прие изменения и допълнения в Закона за социално подпомагане, обнародвани 

в ДВ бр. 32 от 24.04.2012 г. (измененията и допълненията касаят промени в Закона за закрила на детето, свързани с развитието на 

услугата приемна грижа, а именно, че се разширява обхвата на доставчика на социалната услуга – дирекция “Социално подпомагане”, 

общината или лицензиран доставчик).  

 След приемането на промените в Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и 

настаняване на деца (НУРКПУПСНД) с Постановление на Министерски съвет № 197/28.08.2012 г. (обн., ДВ, бр.68 от 04.09.2012 г.), 

започнаха реалните настанявания на деца в приемни семейства по проекта. 

 Профилирането на социални работници за работа с кандидати и утвърдени приемни родители доведе до повишаване на качеството на 

предоставяне на услугата „Приемна грижа”.  

 Реализирането на проект „И аз имам семейство” осигурява възможност за децата в риск да живеят в подходяща семейна среда и да имат 

достъп до необходими услуги, съобразно техните потребности и индивидуални нужди. Съответно приемните родители получават 

подкрепа и помощ от специалисти, за да могат да предоставят качественна грижа на децата.  

 Изпълнението на проекта допринася за реализиране на стратегическите цели по ОП РЧР, тъй като проектът е конкретно ориентиран към 

повишаване качеството на живот и социалното включване на една от най-уязвимите групи в обществото ни – децата в риск, голяма част 

от които са деца, настанени в специализирани институции. Развитието на социална услуга от такъв тип е в контекста на потребностите и 

спецификите на обстановка у нас, като същевременно съответства и на ангажиментите на България като пълноправен член на 

Европейската общност за развиването на алтернативни форми на социални услуги,  подобряване качеството на живот на децата в риск и 

създаване на възможности за пълноправното им участие в обществения живот, както и разкриване на работни места. 

 

4. Проект BG 051PO001-6.2.13  „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище” 

 

Цел на проекта: Подобряване устойчивостта на процесите по планиране, управление, предоставяне и контрол върху качеството на 

социалните услуги. 

Специфични цели: 

 Да се създадат звена за специализирана подкрепа и укрепване на местните и регионални капацитети за развитие на социалните услуги. 
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 Да се идентифицират потребностите от мрежа за интегрирани социални услуги на всяко едно от лицата, настанени в ДДЛРГ и на лицата с 

умствена изостаналост, психични разстройства и физически увреждания, чакащи настаняване в специализирани институции. 

 Да се идентифицират конкретните населени места, в които е необходимо да бъдат създадени социални услуги за лицата от целевата група 

по операция „Живот в общността” и да се анализира степента на готовност на регионално и местно ниво за прилагане на практика 

интегриран модел за социално включване на уязвими групи. 

 Да се анализира ефективността на различни практики при управлението и предоставянето на социални услуги по места, за да се 

идентифицират добрите практики. 

 Да се създаде ресурс от обучители за повишаване компетентностите на ангажираните институции при ефективното управление и 

предоставяне на социални услуги. 

 Да се оценят нуждите от обучение и да се обучат целевите групи по проекта, във връзка с: управление, контрол на качеството и възлагане 

на управлението на социалните услуги; за мониторинг и оценка на изпълнението на действащите стратегии за развитие на социалните 

услуги; за оценка на риска и осъществяване на супервизия и кризисни интервенции, както и за контрол на качеството на предоставянето 

на социални услуги; за обслужване на потребителите в съответствие с приложимите норми и стандарти. 

 Да се укрепи капацитетът за между институционално сътрудничество при кризисни събития. 

 Да се повишат уменията за ефективен контрол на качествено предоставяне на социалните услуги. 

 Да се повиши капацитета на целевите групи по проекта, чрез популяризиране на добрите практики по планиране, управление и 

предоставяне на СУ и усвояване на механизми за ефективно партньорство и взаимодействие между общинските власти и 

неправителствените организации при предоставянето  на СУ. 

 

Проектът подкрепя стартиралата в България реформа в областта на социалните услуги, наложила през последните години като основен 

приоритет деинституционализацията и промяна в управлението на съществуващите институции в посока тяхното преструктуриране и 

трансформиране в услуги в общността. Проектът ще надгради и доразвие модела за създаване на мрежа от социални услуги на регионално 

ниво,  реализиран от УНИЦЕФ и ще изгради практически умения за изпълнение на стратегиите и плановете за предоставяне на социални 

услуги на местно ниво, прилагането на интегрирани подходи за социално включване на лица от уязвими групи, чрез използване на 

съществуващите ресурси на общността. 

 

Реализирани дейности до момента 

 

Дейност № 1  Функциониране на екип, управление и мониторинг /организационно – техническа дейност/ 
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Тази дейност е свързана със създаването на условия за успешно управление, организация и управление на дейностите по проекта. С оглед 

гарантиране на качествено изпълнение на дейностите по проекта се сформира съвет за организация и управление /СОУ/, който се състои от 

Ръководителя на проекта, член на съвета - представител на организацията партньор в лицето на Държавната агенция за закрила на детето и 1 

координатор на национално ниво. Съобразно спецификата на проекта е изграден координационен екип /КЕ/, който се състои от 6 

координатори, като единият от тях е координатор на национално ниво, част и от СОУ. Петимата координатори, членове на КЕ са 

разпределени да отговарят за изпълнението на дейностите по проекта в един от петте планови района плюс една област от шестия, както 

следва: координатор за Североизточен регион и област Пловдив, координатор за Югозападен регион и област Пазарджик,  координатор за 

Северен централен регион и област Смолян, координатор за Северозападен район и област Хасково, координатор за Югоизточен регион и 

област Кърджали. В подкрепа специфичните дейности на координаторите са включени 1 финансист, 1 финансов контрольор, 1 технически 

сътрудник и 1 юрист, който е външен консултант и подкрепя екипа за спазване на процедурите при провеждането на тръжните процедури по 

ЗОП. СОУ изготви Система за вътрешен мониторинг, включваща Вътрешни правила за работа на екипа за управление и координация, 

Вътрешни правила за мониторинг и контрол, организация по създаването, завеждането и съхранението на документи, свързани с 

управлението и изпълнението на проекта. Тази система е утвърдена от Ръководителя на проекта и е приета от всички членове на екипа за 

управление и мониторинг на проекта.  

 

По Дейност № 2 Подбор, назначаване и обучение на 56 координатори на областно ниво по социални услуги към Регионална дирекция за 

социално подпомагане /РДСП/ 

 

Основната цел на тази дейност е създаването на звена за специализирана подкрепа и укрепване на местните и регионални капацитети за 

развитие на социалните услуги. За изпълнението й е планирано към РДСП да бъдат назначени на трудови договори 56 координатори. 

Дейността им е насочена към изграждане на координиращо звено, което да съдейства за създаване на партньорства, подпомага процеса на 

развитие и предоставяне на социални услуги и следи за изпълнение на националните приоритети в областта на социалните услуги. С 

назначаването на областните координатори по социални услуги в РДСП се сформират 28 точки на обслужване, с цел въвеждане на нови 

практики, които ще се състоят от работещи екипи по 2 координатора на областно ниво във всяка една от 28-те области в страната. Всички 

координатори на областно ниво имат планирани средства за командировки в рамките на областта, за която отговарят за провеждане на 

ежемесечни срещи с представители на целевите групи. Провеждат се средно по шест срещи, посещения на територията на всяка област. 

Областните координатори проучват общинските потребности от социални услуги, както и наличните им ресурси, които отразяват в 

протоколи от проведени срещи. На всеки два месеца се провеждат работни срещи в София с областните координатори. С оглед 

осъществяване на мониторинг върху дейността на областните координатори се провеждат регулярни посещения (мониторингови срещи) от 

страна на координаторите на КЕ на работните места на областните координатори.  
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По дейност 3  Изготвяне на анализ за степента на готовност на местно равнище за прилагане на интегриран модел за социално включване 

на лица от целевата група по операция „Живот в общността” и идентифициране на конкретни населени места, в които да се създадат 

необходимите социални услуги и да се приложи модела на практика - ДЕЙНОСТТА Е  ПРИКЛЮЧИЛА 

 

В рамките на тази дейност областните координатори събраха данни за лицата от целевата група по операция ”Живот в общността” и 

проучиха анализи, свързани с регионалните потребности от социални услуги /СУ/, както и наличните ресурси в общините за създаване на 

нови СУ. При анализа на потребностите беше приожен инструмент за оценка на потребностите, разработен по проект ”От планиране към 

ефективно предоставяне на социалните услуги за хора с увреждания”, изпълнен от холандската организация Де Пасарел, който позволи да се 

изследват специфично нуждите от подкрепа и да се групират потребностите според интензивността на необходимата подкрепа. 

Използваният инструмент е предложен за внедряване в системата на социалните услуги и е крачка към постигане на разнообразяване на 

подкрепата, съобразно спецификата на потребностите. Проведени са обучения, с цел запознаване с методите на анализ и инструкции за 

попълване на формуляра за извеждане на потребностите на целевите рискови групи. В средата на месец февруари приключи оценяването на 

рисковите групи (лица от ДДЛРГ; лица с психически разстройства, умствена изостаналост  и физически увреждания, чакащи настаняване в 

СИ) - изготвени и представени са 1237 броя формуляра за оценка на нуждите от социални услуги. Съобразно изводите и обобщенията, 

направени в аналитичните 28 областни доклади и като окончателен продукт от дейността, екипът на национално ниво (КЕ) подготви 

аналитичен доклад с модел за интегрирано социално включване, който е съотнесен към критериите за идентифициране на целевите 

територии по операция „Живот в общността” и се предложиха конкретни населени места, в които да бъдат създадени необходимите за 

целевите групи социални услуги. Идентифицирани са 91 населени места, в които е необходимо да бъдат създадени социални услуги за 

лицата от целевата група по операция „Живот в общността” и се препоръчва разкриването на 120 социални услуги.  

С цел гарантиране на съответствието на мерките по операция „Живот в общността” с Национална стратегия „Визия за 

деинституционализация на децата в Република България” и Плана за действие към нея, идентифицираните конкретни територии и видове 

социални услуги за лицата от целевата група са внесени за съгласуване, чрез писмена кореспонденция в Работната група по 

деинституционализация, сформирана със Заповед № Р-105 от 30.10.2009 г. на Министър – председателя. От общините са постъпили само 34 

проектни предложения по схемата „Живот в общността”. От тях одобрени за финансирани са общо 25 проекта. Проектните предложения са 

на следните общини: 

 Община Пордим – „Създаване и функциониране на социална услуга ЦНСТ“; 

 Община Долни Чифлик – „Превенция на институционализацията, чрез разкриване на нова социална услуга – Наблюдавано 

жилище за лица с психични разстройства“; 

 Община Смядово – „Създаване на Център за настаняване от семеен тип за хора с умствена изостаналост“; 
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 Община Силистра –„ Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства“; 

 Община Карнобат – „Комплекс за социални услуги в общността“; 

 Община Свищов – „Толерантност към различието“, изграждане на ЦСРИ; 

 Община Попово – Преодоляване на социалното изключване на лица с умствена изостаналост чрез създаване на „Център за 

настаняване от семеен тип“; 

 Община Ценово – „Дневен център за възрастни хора с увреждания“; 

 Столична община, район Нови Искър – „Живот в общността чрез създаване на наблюдавано жилище“; 

 Община Враца – „Защитено жилище и Дневен център“; 

 Община Сунгурларе – „Подкрепа за социална интеграция на хората с психични разстройства“; 

 Община Лом – „Защитено жилище за лица с психични разстройства“; 

 Община Садово – „Дом в общността – услуги за социално включване“; 

 Община Пазарджик – „Бъдеще“ – създаване на ЦНСТ за лица с умствена изостаналост; 

 Община Монтана – „Защитено жилище Адаптация“; 

 Община Якоруда – „Разкриване на услугата Наблюдавано жилище“; 

 Община Вършец – „Нова социална услуга – Център за настаняване от семеен тип  за лица с физически увреждания“; 

 Община Каспичан – „Център за социална рехабилитация и интеграция“; 

 Община Червен бряг – „Разкриване на ЦНСТ за лица с физически увреждания“; 

 Община Симитли – „Животът е в нашите ръце“ – изграждане на ЗЖ; 

 Община Благоевград – „Подкрепа за самостоятелен живот“ – изграждане на Наблюдавано жилище; 

 Община Бобов дол – „Възможност за достоен живот“ – ЦНСТ за лица с психични разстройства; 

 Община Кайнарджа – „Наблюдавано жилище – моят дом“; 

 Община Русе – „Център за настаняване от семеен тип и Наблюдавано жилище като алтернатива за живот в общността на хората с 

психични разстройства“; 

 Община Велики Преслав – „Шанс за достоен живот“ – разкриване на Наблюдавано жилище и Център за социална рехабилитация 

и интеграция. 

 

По дейност 4 Идентифициране и анализ на ефективността и добрите практики при управлението и предоставянето на социални услуги по 

места - ДЕЙНОСТТА Е ПРИКЛЮЧИЛА 
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В рамките на тази дейност областните координатори по места извършиха посещения на 1279 действащи социални услуги в общността, 

резидентен тип и специализирани институции, за всяка от които попълниха информационни справки. От всяка област е изготвена 

информация за наличните социални и междусекторни услуги и идентифициране на добрите практики  - 28 документа. На базата на 

извършено задълбочено проучване и работни посещения са идентифицирани над 50 добри практики при управление и предоставяне на 

социални услуги. Бе нает външен консултант, който подкрепи изготвяне на ръководство с идентифицираните добри практики. Планираното 

за изготвяне ръководство с добри практики излече от  печат  на 15 януари под името „Ръководство за планиране на набор от необходими 

услуги на областно ниво” с приложение – Каталог на действащите социалните услуги по области и общини, което ще се ползва при 

предстоящите обучения. Тираж на ръководството – 3000 бр. 

Основната цел на Ръководството е да подпомогне заинтересованите страни по планиране на мрежата от услуги, управление на промените в 

областната стратегия и общинските планове за действие и актуализация на стратегиите на областно и общинско ниво.   

 

Предстоящи дейности: 

 

Предвидени са обучения на различни теми и няколко семинара за всички участници в процесите на планиране и предоставяне на социални 

услуги. Ще бъдат обучени 3440 представители от цялата страна на публични институции, ангажирани с процеса на разработване и 

изпълнение на политиката в областта на социалните услуги - доставчици на социални услуги и техните служители; социални работници; 

работещи в сферата на социалните услуги; служители в публични институции, ангажирани с процеса на разработване и изпълнение на 

политиката в областта на социалните услуги (ДАЗД, АСП, АХУ, общински и областни администрации и др.). 

 

Обществени поръчки 

 

За периода на изпълнение на проекта екипът работи по организирането и провеждането на обществени поръчки – открити процедури по реда 

на ЗОП, както следва: 

 

Номер 

по ред 

Предмет Стойност статус 

1. Избор на консултант (по дейност 4) 2 520.00лв подписан договор 

 Печат на ръководство 13 299.00 лв. подписан договор 

 Избор на юрист 10 960,96 лв 

 

подписан договор 
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 Куриерски услуги 75 844.00 лв подписан договор 

2.  Доставка на канцеларски материали и офис консумативи 193 626.40 лв 

 

Прекратена. В момента е  образувано 

производство по жалбата срещу АСП и се 

провеждат заседания в КЗК. 

3.  
”Осигуряване на логистика за провеждане на събития, за 

организация и провеждане на обучения и обучения по 

проект „Развитие на системата за планиране и 

предоставяне на социални услуги на регионално 

равнище” по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси”, съ-финасирана от Европейския 

социален фонд и държавния бюджет, съгласно седем 

обособени позиции”.   

1 457 138.94 лв 

 

Срокът за приемане на документи, съгласно 

обявлението е 07.06.2013 год.  

На 18.06.2013г. от 14.00 ч. се отвориха 

офертите. 

 

 

Забележка: Доставка на канцеларски материали и офис консумативи е включена в обществена поръчка на АСП с предмет „Доставка на  

канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на проекти „Укрепване на капацитета на Агенция за социално подпомагане за 

повишаване на качеството и ефективността на социалната работа” в рамките на схема за директно предоставяне за безвъзмездна финансова 

помощ BG051РO001-6.2.09”, „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище” в рамките на 

схема за директно предоставяне за безвъзмездна финансова помощ BG051РO001-6.2.13 и „И аз имам семейство” в рамките на схема за 

директно предоставяне за безвъзмездна финансова помощ BG051РO001-5.2.11 „Приеми ме” по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2007 – 2013г.” 

 

Изводи: 

Предизвикателство по този проект е да се търси баланса между потребностите на целевите групи и развитието на алтернативни услуги в 

общността и резидентни такива, в подкрепа и насърчаване на самостоятелсност и независимост на ползвателите. 

 

Укрепване на системата на Отделите „Закрила на детето” 

Цялостната дейност по изпълнение на дейностите и мерките по закрила на детето в страната се реализира от 771 служители в 147 отдела 

„Закрила на детето” и 62 експерти в 28 Регионални дирекции за социално подпомагане. Освен отделите „Закрила на детето”, пряко участие в 

развитието на социалните услуги имат и отделите „Хора с увреждания и социални услуги” към дирекциите „Социално подпомагане”, чиято 
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дейност е свързана с практическа реализация на държавната политика в областта на социалната рехабилитация и интеграция на хората с 

увреждания, социалните услуги в общността и специализираните институции. Към момента на територията на страната са организирани и 

функционират 147 отдела „ХУСУ”, в които работят общо 859 служители. (към 31.05.2012 г.) 

 

 

СПРАВКА 

за служителите от отделите "ЗД" и "ХУСУ" в ДСП 

 и експертите "ЗД" в РДСП 

към 01.07.2013г. 

Заети Общо 

1 2 

Експерти в РДСП 30 

Служители в отдел "ЗД" 867 

Служители в отдел "ХУСУ" 807 

ОБЩО 1704 

 

 

5. Проект „Укрепване на капацитета на Агенция за социално подпомагане за повишаване на качеството и ефективността на 

социалната работа” 
 

Той е одобрен при процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 6 на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“. Проектът е с териториален обхват 28 области на територията на Република България. Целева група на 
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проекта са служители на Агенция за социално подпомагане. Срок за изпълнение на проекта: месец август 2011 г. – 31 октомври 2014 г. 

Бюджет на проекта – 9 381 468,16лева. 

 

Обща цел на проекта е повишаване капацитета на служителите в Агенция за социално подпомагане и подобряване ефективността на 

социалната работа. 

Специфични цели: 

 Да се създаде механизъм за оценка и управление на натовареността на служителите; 

 Да се задоволят професионалните интереси на социалите работници и тяхното професионално развитие; 

 Да се идентифицират индивидуалните потребности на служителите от надграждащи знания и умения; 

 Да се повиши равнището на професионална компетентност на служителите, работещи в отделите „Закрила на детето” и „Хора с 

увреждания и социални услуги”; 

 Да се осигурят допълнителни социални работници в отделите „Закрила на детето” и „Хора с увреждания и социални услуги”. 

 

През периода на изпълнение на проекта са заложени следните основни дейности: 

 анализ на натовареността на социалните работници и създаване на механизъм за оценка и управление на натовареността; 

 подбор и наемане в резултат на анализа на натовареността на 400 социални работници във всички дирекции „Социално подпомагане” 

в АСП като възнагражденията за период от 32 месеца ще бъдат осигурени от проекта;  

 анализ на потребностите от обучение и супервизия за експертите и социалните работници, работещи в отделите „Закрила на детето” и 

„Хора с увреждания и социални услуги” към всички дирекции „Социално подпомагане”; 

 разработване и прилагане на системи, осигуряващи надграждащи знания и умения, съобразени със специфичните грижи за отделните 

групи потребители на социални услуги в общността, планиране на адекватно обучение; 

 провеждане на обучения на служителите от отделите „Закрила на детето” и „Хора с увреждания и социални услуги”; 

В проекта са заложени следните индикатори за изпълнение и резултат: 

 брой лица, включени в обучение – най-малко 2100; 

 дял на лицата, успешно завършили обучението – най-малко 90%; 

 увеличаване на обхванатите от предоставяните социални услуги лица от целевите групи с 2%. 

 

Реализирани дейности до момента:  
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През периода от 01.07.2012 г. до 30.06.2013 г. са изпълнени следните дейности по проекта: 

 организация и управление на проекта- сформиран е екип за организация и управление на проекта, който се състои от ръководител, 

финансист, четирима координатори и технически сътрудник, считано от 25.08.2011 г. Екипът за организация и управление организира 

дейностите по проекта, следи и отговаря за изпълнение на договорените срокове, постигане на заложените индикатори за изпълнение 

и целесъобразно разходване на средствата и осъществява непосредствен мониторинг. За периода са проведени две работни срещи на 

екипа по проекта с Директори на Дирекции „Социално подпомагане”, с цел по-добра информираност, координация на работата на 

назначените социални работници и осъществяване на обратна връзка. За отчетния период са изготвени мониторингови доклади след 

извършени проверки на място в дирекции „Социално подпомагане“, в които има назначени социални работници по проекта. 

Дейността ще се изпълнява до 31.10.2014 г.; 

 подбор и наемане в резултат на анализа на натовареността на 400 социални работници във всички дирекции „Социално 

подпомагане” в АСП- приети са и са оценени документи на 1934 кандидати за социални работници. Назначаването на социалните 

работници стартира на 01.02.2012 г. и към настоящия момент са назначени 385 от общо 400 социални работници, както следва: 220 в 

отделите „Закрила на детето“ и 180 в отделите „Хора с увреждания и социални услуги“. Обявени са четири допълнителни подбора на 

кандидати за социални работници за Дирекциите“Социално подпомагане”, за които няма кандидати за назначаване или служителите 

са напуснали. От назначаването на социалните работници до края на отчетния доклад  30 социални работници са преминали в щата на 

дирекциите „Социално подпомагане“.  

 осигуряване на възнаграждения на наетите социални работници за период от 34 месеца- период на изпълнение 02.02.2012 г.- 

31.10.2014 г.; 

Изплащането на възнагражденията се извършва непосредствено след отчитането на работата, през месеца следващ полагането на 

труда. Възнагражденията ще се изплащат до 31.10.2014 г. От 01.06.2013 г. основното трудово възнаграждение на социалните 

работници, назначени по проекта е увеличено от 370.00 лв. на 450.00 лв.  

 „Информираност и публичност” 

На всички социални работници, назначени по проекта са предоставени материали за публичност- чанти, химикали, тефтери, които са 

изработени, съгласно правилата за публичност и информиране.   

 

По проекта отпаднаха следните дейности: 

 

 „Изготвяне на единни методики за оценка на потребностите на хората с увреждания и разработване на механизъм за определяне и 

отпускане на индивидуален бюджет на хората с увреждания за ползване на съответните услуги” и „Индивидуална и групова 

супервизия на служителите от отделите “ЗД” и “ХУСУ”. 
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Предстоящи дейности по проекта: Разработване и прилагане на системи, осигуряващи надграждащи знания и умения, съобразени със 

специфичните грижи за отделните групи потребители на социални услуги в общността, планиране на адекватно обучение; Обучение на 

служителите от отделите “ЗД” и “ХУСУ”. 

 

За периода на изпълнение на проекта екипът работи по организирането и провеждането на обществени поръчки – открити процедури по реда 

на ЗОП, като две от тези процедурите са в процес на изпълнение: 

 

Номер 

по ред 

Предмет Стойност статус 

1. Предоставяне на пощенски услуги за нуждите  на проект 

„ Укрепване на капацитета на АСП за повишаване на 

качеството и ефективността на социалната работа ” 

80 000,00лв. Приключена 

2. Доставка на канцеларски материали за нуждите  на 

проект „ Укрепване на капацитета на АСП за 

повишаване на качеството и ефективността на 

социалната работа ” 

345888,20 лв. Обжалва се пред 

КЗК 

3.  
„Разработване и прилагане на системи за обучения, 

провеждане на обучения и осигуряване на логистика за 

провеждането на обучения и конференции 

1067943,40 лв. Разглеждане на 

документите 

 

Изводи: 

Съществува текучество на постъпилите социални работници, което от своя страна затруднява работните процеси в системата. 

Все още не е стартирало предвижданото обучение за тях и се налага да се отделя човешки ресурс, който да подкрепя новите социални 

работници. 

Ниското заплащане е предпоставка и за намаляване на мотивацията на работещите в системата и желанието им за търсене на други 

възможности. 
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6. Проект „Подкрепа“ 

 

Обща информация за проекта: 

Проект „ПОДКРЕПА“ № 0102-ДАЗД-1.9;BG161PO001.9.01-0001 се изпълнява в рамките на схема за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Оперативна програма „Техническа помощ”, Приоритетна ос 1: Подпомагане на реализирането на дейностите на 

структурите на централно ниво; мерки за изграждане на капацитет на институциите, работещи по Структурните фондове, Мярка на подкрепа 

9: Техническа помощ за Държавната агенция за закрила на детето. 

 

Изпълнява се от Държавна агенция за закрила на детето. Срок за изпълнение на проекта: 32 месеца – 27.05.2012 г. -  27.01.2015 г.  

Одобрено финансиране на проекта – 3 629 990, 69 лева. 

 

Обща цел:  
Да се подобри и повиши административния и управленски капацитет на ДАЗД в партньорство с АСП и МЗ, които управляват и изпълняват 

проекти по Плана за действие по изпълнение на Националната стратегия “Визия за деинституционализация на децата в Република България” 

за усвояване на средства от Структурните и Кохезионен Фондове. 

 

Специфични цели: 

Да се изгради ясен механизъм за комуникация и координация между всички заинтересовани страни; 

Да се осигури допълнителна експертиза за подкрепа на процеса, която към настоящия момент е необходимост; 

Да се гарантира участието на всички заинтересовани страни в процеса ДИ според тяхната ангажираност; 

Да се подобри обратната връзка между всички заинтересовани страни; 

Да се създадат условия за прозрачност, ефективност и ефикасност при изпълнение на заложените дейности в Плана за действие. 

 

Дейности на проекта: 

 

Дейност-1 „Организация и управление“ -  Дейности за организиране и управление на проекта. Екипът включва ръководител проект, 

технически сътрудник и счетоводител. Като представители на ДАЗД са включени и финансов контрольор, главен счетоводител и юрист, 

които да следят за правилното разходване на средствата, преминаващи през държавния бюджет и за правното урегулиране на всички 

документи.   

http://sacp.government.bg/detstvo-za-vsichki/proektt-detstvo-za-vsichki/dejnost-1
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Дейност-2  „Тръжни процедури“ - В рамките на тази дейност се изработват  тръжните документи за избор на подизпълнители.  

Дейност-3 „Информационна кампания“- В изпълнение на тази дейност ще бъдат разработени разнообразни подходи за популяризиране на 

Оперативната програма и самия проект. Дейността е необходима с оглед повишаване информационната култура на местната общност и 

всички участници в процеса, свързан с деинституционализация, както и усвояване на средствата от ЕСФ, ЕФРР и Кохезионния фонд. Ще 

бъдат изработени информационни брошури /1500 броя/, организирани 3 Кръгли маси, реализирани 6 участия в радио и/или телевизионни 

предавания. С цел привличане на общественото мнение ще бъдат подготвени 3 000 фейм кардс и 500 броя инфо-книжки за процеса 

деинституционализация и опита на финансиране от няколко Оперативни програми. В инфо кампанията се включват: химикалки /1500 бр./, 

папки /1500 бр./, блок ноутс /1000 бр./, банери  /2 бр./, държачи на карти /250 бр./, флашки /250 бр./, 100 стикера за доставено оборудване с 

логото на ОПТП, визитни картички - 2000 бр. Публикациите в регионалната преса ще са минимум в 3 издания по 2 броя анонсиращи 

съобщения. 

Дейност-4  „Координация и комуникация“ – Основната част от тази дейност е създаването на звено за координация, включващо ЕОУП, 

петима /5/ координатори и експерт стратегическо развитие. Това звено е в подкрепа на цялостното изпълнение на проектите, заложени в 

Плана за действие и осигурява непрекъсната координация и обратна връзка за изпълнението им, както и идентифициране на нужда от 

конкретна подкрепа и помощ. Изпълнението на тази дейност, ще позволи укрепването на техническия капацитет за изпълнение на 

проектите, ще подобри управленския и оперативен капацитет и ефективната координация на конкретните бенефициенти /ДАЗД, МЗ, АСП за 

усвояване на средствата от СКФ, алокирани за процеса на деинституционализация на децата в България/. 

Дейност-5 „Експертна подкрепа“ -  Набор на пул от експерти в различни области – 11 вида – социални услуги, образование, здравни 

грижи, правно консултиране, финансови стандарти. Основната функция на експертите, ще бъде да консултират представителите на 

ангажираните институции на национално, регионално и общинско ниво, в различните етапи на планиране, изпълнение и мониториране на 

проектите. Един от ключовите аспекти на експертизата, е насочен към повишаване необходимия капацитет за функциониране на 

структурите на централните администрации, които участват в усвояването на Структурни и Кохезионeн фондове. Експертната подкрепа ще 

бъде обособена и организирана да подкрепя едновременно всички проекти. Във всяка една от поддейностите ще бъдат наети до 3 експерти 

според техните квалификации. 

Дейност-6 „ РЕД“ - В рамките на тази дейност ще бъдат запазени и развити регионалните екипи по деинституционализация. Регионалните 

екипи ще комуникират и координират всички ангажирани власти и структури на регионално ниво, по изпълнение на проектите по Плана за 

действие и ще подпомагат методически общинските власти, при създаването и развитието на новите социални услуги, в съответствие със 

http://sacp.government.bg/detstvo-za-vsichki/proektt-detstvo-za-vsichki/dejnost-2
http://sacp.government.bg/detstvo-za-vsichki/proektt-detstvo-za-vsichki/dejnost-3
http://sacp.government.bg/detstvo-za-vsichki/proektt-detstvo-za-vsichki/dejnost-4
http://sacp.government.bg/detstvo-za-vsichki/proektt-detstvo-za-vsichki/dejnost-5
http://sacp.government.bg/detstvo-za-vsichki/proektt-detstvo-za-vsichki/dejnost-6
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специфичната местна ситуация. Осигуряването на взаимодействие между РДСП, РИО и РЗИ на местно ниво и представители на общините, 

които са част от 5-те проекта в рамките на Плана за действие, ще даде възможност за правилното и коректно изпълнение на всички заложени 

дейности в проектите. Ще бъдат проведени обучения на местно ниво във всяка област между РЕД на проект „Подкрепа“ от ОИЦ на ОПТП 

по области. Целта е повишаване на информираността за ползване на ЕСФ, ЕФРР и Кохезионния фонд, координация и контрол. По време на 

дейността ще бъдат организирани 8 /осем/ оперативни срещи – обучения с вече утвърдените регионални екипи, с оглед необходимостта от 

увеличаване на техният капацитет и знания за усвояване средствата от ЕСФ, ЕФРР и Кохезионния фонд. 

Дейност-7 „Работни срещи за обмен на опит и информация“ - В рамките на тази дейност, ще бъдат организирани 9 работни срещи, които 

ще имат за цел, да създадат условия за съвместно планиране, дискутиране и предоставяне на информация, с оглед на адекватното 

координиране на цялостния процес. В тях ще се включват екипите за управление и организация на петте проекта от Плана за действие, 

представители на регионалните екипи, част от експертната група, ЕОУП и петимата координатори. На тези срещи, ще бъдат разглеждани и 

конкретни казуси, свързани с процеса на деинституционализация, както и ще се дебатира, как да се избегнат евентуални затруднения и 

грешки. В процеса на изпълнение на проекта, ще бъдат организирани 3 броя семинари в рамките на един ден, на които ще вземат участие: 

екипите от петте проекта по Плана за действие, представители на междуведомствената работна група, представители на НПО, които са 

неизменна част от цялостния процес на деинституционализация. Тези семинари, ще се организират в месеците на финализиране 

изпълнението на проектите и на тях ще се дискутират значими въпроси, възникнали проблеми, добри практики. 

Дейност - 8 „Интегрирана база данни“  - Дейността е насочена към разработване на специализиран софтуер, чрез който да бъде въведена 

интегрирана база данни, за децата бенефициенти по всички проекти свързани с предоставянето на услуги за деца и тяхното подобряване 

/проект ”Детство за всички”, проект „ПОСОКА: семейство”, проект „И аз имам семейство”/ и заложени в Плана за действие за изпълнение 

на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”. Чрез тази дейност, ще може да се проследи 

актуалното състояние на всяко едно дете в системата за грижа, да се проследява неговия статус, както и да се вижда какви мерки са 

предприемани за подобряване на неговия статус. 

Дейност-9 „Отчет на проект“ – Изготвяне на междинни и финални технически и финансов отчети на проекта и описание на постигнатите 

резултати. 

 

Реализирани дейности в периода юли 2012 – юни 2013: 

 

http://sacp.government.bg/detstvo-za-vsichki/proektt-detstvo-za-vsichki/dejnost-7
http://sacp.government.bg/detstvo-za-vsichki/proektt-detstvo-za-vsichki/dejnost-8
http://sacp.government.bg/detstvo-za-vsichki/proektt-detstvo-za-vsichki/dejnost-9
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1. Организация и управление: 

 

• Създадени условия за организация и управление на проекта и назначени членове на екипа за организация и управлениe на проекта: 

ръководител, счетоводител, технически сътрудник, юрист, гл. счетоводител, финансов контрольор; 

• Представяне на проекта пред екипите на петте проекта от Плана за действие; 

• Специализирано обучение по ОПТП по отношение на отчетност, изпълнение, финансови документи, провеждане на процедури по 

ЗОП и други специфични етапи от реализацията на проекти, финансирани по ОПТП; 

• Регулярни срещи на екипа за организация и управление; 

• Подготвени презентации по проект „Подкрепа”, според нуждите на всяка една среща; 

• Регулярни срещи с УО на ОПТП; 

• Участия в последните два Комитета по наблюдение на ОПТП. 

 

2. Тръжни процедури: 

 

 Проведена процедура за закупуване на канцеларски материали, оборудване и офис консумативи и избрани изпълнители; 

 Проведена процедура и избран доставчик на лек автомобил; 

 Провеждане на информационна кампания - предстои публикуване на тръжна документация;  

 Публикувана е тръжна процедура за логистика на работни срещи за обмяна на опит и информация; 

 В процес на подготовка е  поръчката за създаване на интегрирана база данни; 

 Изготвена 1 публична покана за избор на експерт психиатър, предстои сключване на договор с детски невролог, ендокринолог, лекар 

специалност „Генетика“, лекар-физиотерапевт. Предстои публикуване на процедура за избор на детски психиатър и експерти по 

комуникации и разпространение на информация, правно консултиране и финансови анализи/стандарти. 

  

3. Информационна кампания: 

 

• Извън заложените по проекта в последните месеци стартира изготвяне и разпространение на информационен бюлетин за процеса на 

деинституционализация. Към момента на подготовка на мониторинговия доклад са подготвени и публикувани 4 броя на 

Информационен Бюлетин на сайта на ДАЗД, изпратен до Регионалните екипи /28/, изпратен до ръководителите на проектите, 

заложени в Плана за действие, разпространен до общините, популяризиран и до ОПТП /не е част от информационната кампания/; 

• Публикации и репортажи в местни и национални печатни и електронни медии /не е част от информационната кампания/. 
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4. Координация и комуникация: 

 

 Проведен конкурс по подбор на координатори - през месец август бяха избрани 5 координатора на два етапа, чрез два конкурса. 

Координаторите са ситуирани при екипите на всеки един от петте проекта от Плана за изпълнение на Националната стратегия «Визия 

за деинституционализация на децата в Република България». През същия месец, бе избран чрез конкурс и експерт стратегическо 

управление и развитие. Бе проведено обучение за координаторите и регулярно се провеждат екипни срещи между тях за разпределяне 

на текущи задачи и предоставяне на обратна връзка; 

 Проведени 6 регулярни срещи с 5-те екипа на проектите от Плана за действие; 

 Участия в срещи на Междуведомствената работна група на високо политическо ниво по ДИ; 

 Проследяване етапа на строителство по проект „Детство за всички”, във връзка с което са изпратени писма до кметовете на 81 

общини за съдействие и предоставяне на актуална информация за етапите на строителство на новите услуги; 

 Регулярно проследяване на изпълнението на проект „Посока: семейство” и проект „И аз имам семейство” за предоставяне на актуална 

информация за кандидатите за приемни семейства и настанени деца, както и за оценените деца и хода на ремонтните дейности в 

пилотните 8 ДМСГД; 

 Участие в различни семинари, конференции, работни срещи, дискусии, с основна тема процеса на деинституционализация - Ноу-хау 

център за алтернативна грижа при НБУ, фондация „Лумос“, „Уницеф“, фондация „Де Пасарел“, ДФЗ, МОН, ЦИКО и др.;  

 Участие в Междуведомствена работна група в ДАЗД за изработване на набор от документи и насоки за работа в рамките на 

новосъздадените услуги – ЦНСТ и ЗЖ при реализация на процеса деинституционализация; 

 Непрекъснат поток от информация, кореспонденция с цел координация и комуникация със създадените Регионални екипи по 

деинституционализация. 

 

5. Експертна подкрепа: 

 

• Изготвени 5 публични покани за избор на експерти; 

• Сключване на договор с детски невролог, детски ендокринолог, лекар със специалност Медицинска генетика, психиатър и лекар-

физиотерапевт; 

• Подбор на детски психиатър и експерти по комуникации и разпространение на информация, правно консултиране и финансови 

анализи/стандарти. 
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6. РЕД – продължение на дейността на Регионалните екипи по деинституционализация с представители на РДСП, РИО и РЗИ: 

 

• Създадени регионални екипи по деинституционализация (РЕД) в 28 области на страната и сключени 84 договора. Всеки екип се 

състои от представители на: РДСП на АСП, РИО на МОН, РЗИ на МЗ. Проведени 43 срещи на областно ниво, по време на които се 

дискутира изпълнението на всеки от проектите от Плана на местно ниво, функции на РЕД, координацията и комуникацията на 

процеса на деинституционализация на регионално и областно ниво; 

 Проведени регулярни месечни срещи на областно ниво с местните/регионални екипи на проектите от Плана за действие и други 

заинтересовани страни; 

• Организирано и проведено въвеждащо обучение на РЕД, по време на което са дадени първоначални насоки и разяснения за 

функциите и работата на РЕД във връзка с процеса на деинституционализация и изпълнение на заложените дейности по проектите от 

Плана за действие; 

• Установени правила на комуникация с РЕД по електронна поща и по телефон, създадени взаимоотношения на обратна връзка при 

нужда и необходимост; 

• Проведени 3 (три) оперативни срещи в гр. София с представители на РЕД, с цел съвместно планиране, дискутиране и предоставяне на 

информация по темите: „Дете в институция“, „Институционална отговорност”, ”Социални услуги”, „Координация и комуникация”, 

”Партньорството между РЕД и органите на местната власт, като ключов фактор в процеса на деинституционализация”, „Предоставяне 

на послания” и „Медиация и посредничество”; 

• Проведени работни срещи с участието на РЕД в партньорство с областните информационни центрове /ОИЦ/, на тема „Приемната 

грижа, децата с увреждания и процеса деинституционализация“ в градовете Перник, Пловдив, Монтана, Габрово, София-град, Русе, 

Пазарджик и Търговище. Среща се проведе и в гр. Сандански, където темата бе „Образование и обучение на децата с увреждания 

преди, по време и след процеса на деинституционализация“. 

 

7. Работни срещи за обмен на опит и информация: 

 

 Разработено техническо задание и публикувана тръжна процедура за логистика на работни срещи за обмяна на опит и информация. 

 

8. Интегрирана база данни за децата, бенефициенти по всички проекти: 
 

 В процес на подготовка и съгласуване на техническото задание за създаване на интегрирана база данни. 
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9. Отчет на проект: 

 

• Изготвени 3 междинни технически и финансови отчети на проекта с постигнатите резултати. 

 

Предстоящи дейности: 

 

 Избор на изпълнители за организиране на срещи за обмен на опит и информация и информационна кампания; 

 Избор на изпълнител за създаване на интегрирана база данни; 

 Избор на пул от експерти за реализация на дейност 5 на проекта; 

 Продължаване издаването на информационния бюлетин и неговото разпространение до всички заинтересовани лица; 

 Продължаване на широко мащабна информационна кампания - изработени информационни брошури /1500 броя/, организирани 3 

Кръгли маси, 6 участия в радио и/или телевизионни предавания, 3 000 фейм кардс и 500 броя инфокнижки за процеса 

деинституционализация и опита на финансиране от няколко Оперативни програми и Програмата за развитие на селските райони; 

химикалки /1500 бр./, папки /1500 бр./, блок ноутс /1000 бр./, банери  /2 бр./, държачи на карти /250 бр./, флашки /250 бр./, 100 стикера 

за доставено оборудване с логото на ОПТП, визитни картички - 2000 бр. Публикациите в регионалната преса ще са минимум в 3 

издания по 2 броя анонсиращи съобщения. 

 Продължаване работата на Звеното за координация на проектите, заложени в Плана за действие от петимата координатори и експерта 

по стратегическо управление и развитие; 

 Провеждане на регулярни работни срещи с екипите на проектите от Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия 

„Визия за деинституционализация на децата в Република България“, с участието на представители на заинтересованите страни за 

обмен на информация, съвместно планиране, дискутиране и координиране на цялостния процес; 

 Участия в срещи на Междуведомствената работна група по ДИ и в Комитет по наблюдение на ОПТП; 

 Проследяване етапа на строителство по проект „Детство за всички” и поддържане на непрекъснат контакт с представителите  на 

общините, с оглед получаване на актуална информация за етапите на строителство на новите услуги; 

 Регулярно проследяване на изпълнението на проект „Посока: семейство” и проект „И аз имам семейство” и предоставяне на актуална 

информация за кандидатите за приемни семейства и настанени деца, както и за оценените деца и хода на ремонтните дейности в 

пилотните 8 ДМСГД; 

 Участие в различни семинари, конференции, работни срещи, дискусии, с тематика процеса на деинституционализация; 
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 Продължаване на сътрудничеството с областните информационни центрове (ОИЦ) и провеждане на поредица от работни срещи с 

участието на РЕД и представители на общински, областни администрации, НПО, Ресурсни центрове, ДСП, МОН, МЗ, ДАЗД, здравни 

и образователни институции;  

 Назначаване на пул от експерти, които ще подкрепят всички проекти, изпълнявани от отделните конкретни бенефициенти и ще 

оказват помощ на местните органи на властта и на други структури, отговорни за изпълнението, отчитането и мониторирането на 

структурните проекти, чрез системно консултиране и експертна помощ и други подходящи мерки за укрепване на капацитета от 

експерти в различни сфери.  

 Продължаване на работните срещи на областно ниво на ръководителя и координаторите на проекта с РЕД и общински и областни 

администрации, по време на които се дискутира изпълнението на всеки от проектите от Плана на местно ниво и нивото на 

координация и комуникация на процеса на деинституционализация на регионално и областно ниво; 

 Продължаване на дейността на регионалните екипи да комуникират и координират всички ангажирани власти и структури на 

регионално ниво по изпълнение на проектите от Плана за действие и ще подпомагат методически общинските власти при създаването 

и развитието на новите социални услуги, в съответствие със специфичната местна ситуация, като провеждат месечни срещи с екипите 

на 5-те проекта на областно ниво и други заинтересовани страни; 

 Провеждане на оперативни срещи в гр. София с представители на РЕД, с цел съвместно планиране, дискутиране и предоставяне на 

информация по теми и въпроси, свързани с процеса на деинституционализация; 

 Активно участие и подкрепа от страна на РЕД в процеса на преместване на децата в новите услуги и закриването на 

специализираните институции; 

 Провеждане на 9 работни срещи с участието на екипите за управление и организация на петте проекта от Плана за действие, 

представители на регионалните екипи, част от експертната група, ЕОУ на настоящия проект и петимата координатори. Темите на 

срещите ще бъдат задавани според нуждите и потребностите, както и от моментния етап от развитието на всички проекти. 

Организиране на 3 броя еднодневни семинари, на които ще вземат участие: екипите от петте проекта, представители на 

междуведомствената работна група, представители на НПО, които са неизменна част от цялостния процес на деинституционализация; 

 Създаване на интегрирана база данни за децата, бенефициенти по всички проекти, с оглед проследяване актуалното състояние на 

всяко едно дете в системата за грижа, неговия статус, както и да се вижда какви мерки са предприемани за подобряване на неговия 

статус. В интегрираната база данни ще има и отделен елемент, свързан с усвояваянето на средствата от ЕСФ и ЕФРР и наличната 

координация и комуникация между всички участници в процеса деинституционализация. 

 

За периода на изпълнение на проекта екипът работи по организиране и провеждане на следните обществени поръчки: 
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Номер 

по ред 

Предмет Стойност статус 

1.  
„Доставка на канцеларски материали за нуждите на 

Проект № 0102-ДАЗД -1.9.; BG161PO002-1.9.01-001” 

23 871.00 лв. /без  ДДС/ Сключен договор 

Изпълнен на 

27.05.2013г. 

2.  
„Доставка на оборудване и офис консумативи за 

нуждите на Проект № 0102-ДАЗД-1.9; BG161PО002-

1.9.01–0001 „Подкрепа” 

99 119,00 лв./ без ДДС/ Сключен договор 

Изпълнен на 

27.05.2013г. 

3.  
„Доставка на лек автомобил за нуждите на Проект № 

0102-ДАЗД-1.9; BG161PО002-1.9.01–0001 „Подкрепа” 

37 931,53 лв./без ДДС/ Избран 

изпълнител 

Предстои 

сключване на 

договор 

4.  
Избор на  експерти: 

- Избор на експерти в сферата на психиатричната 

подкрепа и грижа за предоставяне на експертиза в 

рамките на изпълнението на Плана за действие и 

Националната стратегия „Визия за 

деинституционализацията на децата в Република 

България; 

 

 

- Избор на експерти в сферата на здравеопазването за 

предоставяне на експертиза в рамките на 

изпълнението на Плана за действие и Националната 

стратегия „Визия за деинституционализацията на 

децата в Република България; 

 

 

 

 

Психиатър – 16 316,00 лв./без ДДС/ 

 

 

 

      Детски психиатър – 16 316,00 лв./без ДДС/ 

 

 

 

Детски невролог – 16 316,00 лв. /без ДДС/ 

 

Детски ендокринолог – 16 316,00 лв./без ДДС/ 

 

Генетик – 16 316,00 лв. /без ДДС/ 

 

Физиотерапевт – 16 316,00 лв. /без ДДС/ 

 

- Предстои 

сключване на 

договор с 

психиатър 

- Предстои 

публикуване  на 

втора публична 

покана за детски 

психиатър; 

 

- Предстои 

сключване на 

договор с детски 

невролог, детски 

ендокринолог, 

генетик, физио 
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- Избор на експерти в сферата на комуникациите и 

разпространение на информация за предоставяне на 

експертиза в рамките на изпълнението на Плана за 

действие и Националната стратегия „Визия за 

деинституционализацията на децата в Република 

България; 

 

- Избор на експерти в сферата на финансови 

анализи/стандарти за предоставяне на експертиза в 

рамките на изпълнението на Плана за действие и 

Националната стратегия „Визия за 

деинституционализацията на децата в Република 

България; 

 

 

- Избор на експерти в сферата на правното 

консултиране за предоставяне на експертиза в 

рамките на изпълнението на Плана за действие и 

Националната стратегия „Визия за 

деинституционализацията на децата в Република 

България; 

 

 PR – 16 316.00 лв./без ДДС/ 

 

      

 

 

 

 

      Финансисти – 16 667,00 лв. /без ДДС/ 

 

 

 

 

 

 

 

       Юристи 17 000,00 лв. /без ДДС/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

терапевт; 

 

Стартиране на  

процедура за 

избор на 

останалите 

експерти: PR, 

финансисти и 

юристи 

 

5. 
"Организиране на работни срещи/семинари за обмяна на 

Прогнозна стойност -  145 000,00 лв. /без ДДС/ Публикувана 
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опит и информация в изпълнение на Дейност 7 от 

Проект № 0102-ДАЗД-1.9; BG161PО002-1.9.01–0001 

„Подкрепа” 

тръжна процеура 

Прием на оферти 

6. Провеждане на информационна кампания за 

популяризиране на проекта и Оперативна програма 

„Техническа помощ”. 

Прогнозна стойност – 75 000,00 лв. /без ДДС/ Корекция на 

нанесените 

коментари и 

препоръки от УО 

на ОПТП 

Предстои 

публикуване на 

тръжна 

документация. 

7. Създаване на интегрирана база данни Прогнозна стойност -114 166,67 лв. /без ДДС/ В процес на 

подготовка за 

публикуване на 

тръжна 

документация 

 

 

  

Изводи: 

- За постигането на поставените във Визията цели и предвидените в Плана проекти, е необходимо да бъде осигурена свързаност, 

допълняемост и взаимна обусловеност на инициативите и промените в съответните секторни политики. Управлението на промяната от 

институционални грижи за деца към услуги в общността, е комплексен процес, протичащ в няколко сфери и нива на взимане на решения 

и изискващ непрекъсната комуникация и координация;  

- Налице е и нужда от подобряване на взаимодействието между проектите в ежедневната работа, както по изпълнение конкретните 

времеви рамки и ангажименти по проектите, така и да се обезпечи всекидневната координация и комуникация между всички 

заинтересовани страни и участници в проектите, заложени в Плана. Тази подобрена координация следва да осигури непрекъснат 

мониторинг по ефективното изпълнение на Плана и да гарантира подаване на добра и навременна обратна връзка към 
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междуведомствената работна група за управление и координация на процеса на деинституционализация, за обезпечаване вземането на 

ефективни, навременни и кооординирани решения по стратегическото управление на Плана за дейстивие; 

- Основният ефект от реализацията на проекта и неговите дейности, произтича от създадения механизъм на координация и комуникация 

между всички заинтересовани страни и участници в проекта, който се базира на подхода отдолу на горе и това гарантира адекватност и 

последователност на взетите решения; 

- Необходима е допълнителна експертна подкрепа на специалистите, които предоставят услугите по места, свързани с децата и младежите, 

бенефициети на проектите в Плана, по посока придобиване на нови умения и повишаване на техния капацитет в областта на социалната 

работа с децата и младежите, управление на социални услуги, интергиран подход при работа с децата и младежите с увреждания, 

привличане на различни професионалисти, работа с различни аспекти на комплексните услуги. 

 

7.Проект за социално включване 

 

Проектът за социално включване (ПСВ) се финансира със заем от Международната банка за възстановяване и развитие (Световна 

банка) в размер на 40 милиона евро (78 233 200 лева). Заемното споразумение със Световна банка е подписано през м. ноември 2008 г., но 

реалното изпълнение на проекта стартира през м. август 2010 г. Крайният срок за усвояване на заемните средства е 31 октомври 2013 г.  

Основната същност на ПСВ е в услугите за ранно детско развитие. С оглед създаването на подходящи условия за тяхното 

предоставяне по ПСВ се финансират и строителни дейности, както и закупуване на оборудване и обзавеждане за предоставяне на услугите. 

Проектът за социално включване цели превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции 

в ранното детско развитие. Чрез подобряване на готовността на децата за включване в образователната система и подкрепата за формиране 

на родителски умения сред уязвимите групи родители се цели да се ограничи и предаването на бедността между поколенията.  

Основната особеност на планираните услуги по ПСВ е, че те ще бъдат интегрирани – чрез съчетаване на социалния, здравния и 

образователен елемент в една услуга, както по отношение на съвместната работа на различни специалисти с целевите групи по проекта, така 

и по отношение на самия характер на услугите – социални, здравни, услуги за подкрепа на предучилищната подготовка и т.н.  

 Основните услуги, които ще се финансират по проекта, са: 

1. Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове, което включва създаване на места в детски градини 

чрез изграждане или ремонт на детски градини, пълно или частично намаляване на таксата за детска градина, индивидуална и 

групова работа с децата и родителите, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, осигуряване на транспорт с 

цел посещаване на детска градина и др.; 

2. Мониторинг на готовността за обучение;  

3. Допълнителна подготовка за равен старт в училище чрез създаване на летни училища и/или групи преди постъпване в първи клас; 
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4. Здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията, включително и преглед от стоматолог за по-големите деца;  

5. Намаляване на таксата за детска ясла; 

6. Ранна интервенция на уврежданията чрез обучение на медицински персонал, пряка работа с децата с увреждания и техните 

семейства още от момента на раждане на детето, която включва освен рехабилитация в специално създадените центрове по проекта и 

дейности по консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия дом;  

7. Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания за постъпване в първи клас; 

8. Формиране и развитие на родителски умения чрез групова и индивидуална работа с бъдещи и настоящи родители; 

9. Семейно консултиране и подкрепа, което включва освен работа с родителите и работа с децата, дейности за семейно планиране, 

както и индивидуална работа за решаването на конкретни проблеми при отглеждането на децата;   

10. Семейни центрове за деца от 0 до 3 г. и от 3 до 7 г., които да дадат възможност при липса на детска градина или детска ясла децата 

да получават нужните грижи и подготовка;  

11. Детегледачи на малки деца в домашна среда. 

Общо сключените Споразумения за финансиране (СФ) с общините, чиито проекти ще се финансират по проекта са 69, а общата 

стойност на проектите възлиза на 78.7 млн. лева, от които 71 млн. лева заемни средства.  

Към 30.06.2013 г. по ПСВ са усвоени общо 26 798 961 лв., от които 24 654 561 лв. заемни средства (31.51% от стойността на заема) и 

2 144 400 лв. общинско съфинансиране (към 31.12.2012 г. са усвоени общо 21 716 721 лв., от които 19 914 460 лв. заемни средства и 

1 802 261 лв. общинско съфинансиране). До момента по проекта се изпълняват основно строителни дейности поради липса на достатъчно 

средства по годишните разходни тавани по бюджета на МТСП за ПСВ за външно финансиране и неприключилата процедура за удължаване 

на срока на заемното споразумение. Планирано е всички строителни дейности по ПСВ да приключат до 30.10.2013 г.  

Към момента на разработване на настоящия Доклад Проектът за социално включване е в процес на преструктуриране. Най-важният 

елемент от това преструктуриране е удължаване на срока за изпълнение на проекта. След приключване на този процес предстои всички 69 

общини-бенефициенти да стартират с предоставянето на планираните услуги. 

 

8.Проект BG051PO001-7.0.02-0006 “Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на 

грижата за деца” 

 

Проектът „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца” се изпълнява 

от Министерството на труда и социалната политика с партньори Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално 

подпомагане и автономен италиански регион Сицилия (от италианска страна участват още два автономни италиански региона – Калабрия и 

Сардиния и автономната италианска провинция Болзано). Главната цел на проекта е ефективно транснационално сътрудничество, обмен на 
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добри практики и утвърждаване на иновативни модели от публичните институции в България и Италия в областта на политиките за грижа за 

деца. Проектът стартира през м. февруари 2013 г. и ще се изпълнява до м. януари 2015 г.  

Основните дейности в изпълнение на проекта включват: участие в обмен на добри практики, проучвателни визити и семинари за 

представяне на позитивния опит в процеса на деинституционализация и реформите в системата за подкрепа на децата и семейството на 

представители на българската страна в Италия; събиране и анализ на добри практики в областта на деинституционализацията и подкрепата 

на децата и семейството в България и Италия; разработване и публикуване на Сборник/ръководство с добри практики в областта на детското 

благосъстояние, деинституционализацията и предоставянето на услуги в общността за деца и семейства в България и Италия; разработване 

на Методология, предлагаща нов иновативен модел за деинституционализация въз основа на постигнатите добри резултати и практики в 

Италия и България и на база направения анализ и др. 

Ключов резултат от изпълнението на проекта е създаването на устойчив модел на сътрудничество между българската и италианската 

страна чрез мрежа за обмен на добри практики в областта на социалните услуги за деца. По този начин предвидените по проекта дейности, 

дори и след неговото приключване, предоставят реални възможности за утвърждаване на трайни и устойчиви положителни практики в 

областта на деинституционализацията на грижите за деца чрез систематизиране на досегашните опити в тази посока, както и чрез 

утвърждаване на иновативни модели в областта на политиките за грижа за децата. 

 

9.Проект BG051РО001-7.0.02-0003 „Управление на промяната чрез опит и знания” по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” (ОПРЧР), съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, съгласно Договор № BG051РО001-7.0.02-

0003/22.10.2012 г. за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРЧР по схема за предоставяне на финансова помощ „Без 

граници – Компонент 2”, която се организира в рамките на Приоритетна ос 7 „Транснационално и междурегионално сътрудничество” на ОПРЧР. 

 Проектът „Управление на промяната чрез опит и знания” се основава на стартиралите промени в рамките на процеса на 

деинституционализация, базирани на Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в 

Република България”. Основният елемент е развитието на съвременни форми на интервенция при преминаването от институционалната форма на 

грижи към грижи в общността и подкрепа за семействата и децата, както и засилване на капацитета на националните, регионалните и местните 

структури. 

 Проектът е насочен и към създаване на програма за неформално обучение от работното място в социалния сектор, която да може 

непрекъснато да следи за квалификацията на служителите в новите услуги, както и да предоставя най-новите модели и техники за работа с 

целевите групи и директна работа за подкрепа на семейства.  

 Друг съществен иновативен момент е създаването на стратегически план, който ще бъде разработен в рамките на проектната инициатива и 

апробиран. Ще бъде използван и подходът на ангажирано участие от всички страни, включването на експерти на различни нива, разпределението 

на ангажиментите според нивата на отговорност.  
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Дейности по Проекта: 

 

Дейност 1 -  Формиране на екип и управление 

Дейност 2 - Тръжни процедури 

Дейност 3 - Проучване и обмен на знания 

В рамките на дейността следва да се получи основна информация, необходима за промяна на процеса в България от институционална грижа 

към грижи в общността, използвайки опита на международния партньор на местно, регионално и национално ниво. 

Дейност 4 - Учебни посещения във Великобритания  

В рамките на дейността следва да се предостави възможност на българските социални експерти и специалистите от тази сфера за натрупване 

на опит от първа ръка и на база на практиката, да разберат в дълбочина политиките, процедурите и възможностите във Великобритания, за 

да може да се повиши ефективността на изпълнението на процеса деинституционализация. 

Дейност 5 - Подготовка на стратегически управленски план за изпълнението на Плана за действие за деинституционализация и 

управление на интегрирани услуги 

Да се разработи стратегически план, който да насочва ключовите заинтересовани страни и организации при управлението на процеса на 

изпълнение на Плана за действие за деинституционализация към системата на интегрирани услуги. 

Дейност 6 - Обмяна на опит, консултации и адаптиране на стратегическия План 

Да се прегледа, усъвършенства и финализира Стратегическия управленски план като резултат от широк консултативен процес на ключовите 

заинтересовани страни. 

Дейност 7 -Дизайн на програма за обучение и създаване на мрежа 

В рамките на дейността следва да се разработи програма за неформално обучение от работното място за специалистите в социалната сфера и 

изграждане на мрежа, на които да бъдат предоставени знания, конкретни умения за изпълнение и управление на промените и новите 

системи, предложени в Стратегическия план. 

Дейност 8 - Предоставяне на обучения 

Да се повиши квалификацията на експерти включително и представители на ръководителите на социални услуги, Министерството на труда 

и социалната политика, ДАЗД и НПО. 

Дейност 9 - Разпространение на резултатите от учебните посещения 

Да се представи сред широк кръг от заинтересовани страни натрупания опит от проектните дейности, включително обученията и учебните 

посещения във Великобритания. 

Дейност 10 - Повишаване на информираността на обществеността 
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В рамките на дейността следва да запознае широката общественост с целите и дейностите на проекта, финансиращата програма и ползите от 

процеса деинституционализация 

 

10.Проект BG051PO001-4.1.07 „Включващо обучение” се осъществява от Министерството на образованието и науката в качеството му на 

конкретен бенефициент, чрез дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“. Общата стойност на проекта е 14 млн. лв., 

продължителността му е до 30 октомври 2014 г.  

Партньори по проекта са 22 ресурсни центъра за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със 

специални образователни потребности, Логопедичният  център – гр. София,  6 неправителствени национално представителни организации 

на и за хора с увреждания (Асоциация на родители на деца с епилепсия, Сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух”, 

Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения, Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение, Българска асоциация за 

невромускулни заболявания, Център за психологически изследвания). 

 Целева група по проекта: 

 деца от 3 до 7 години, за които съществува риск от възникване на обучителни трудности, и ученици със специални образователни 

потребности – до 1500 (не по-малко от 1000); 

 специалисти с педагогически функции (психолози, логопеди, рехабилитатори на слуха и говора), осъществяващи ресурсно 

подпомагане; директори, учители, педагогически съветници – до 1500 (не по-малко от 1000); 

 родители на децата и учениците от целевите групи – до 1500 (не по-малко от 1000); 

 400 деца и ученици, лишени от родителски грижи и ползващи услуги от резидентен тип, включени в процеса на 

деинституционализация; 

 192 ресурсни учители, психолози и логопеди за подпомагане на деца и ученици, лишени от родителски грижи и ползващи услуги от 

резидентен тип, включени в процеса на деинституционализация; 

 до 1200 родители от детски градини и училища, в които ще се изгради подкрепяща среда за подпомагане на деца и ученици, лишени 

от родителски грижи и ползващи услуги от резидентен тип, включени в процеса на деинституционализация. 

 

За постигане на целта на проекта са предвидени шест основни дейности:  

 

Дейност 1 „Ранно откриване на деца, застрашени от обучителни трудности и успешното им включване в предучилищното и 

училищното образование, успешна социализация и интеграция” 
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За първи път с тази дейност се цели да се акцентира върху ранното оценяване и ранното въздействие с оглед превенция на обучителни 

затруднения при постъпването на децата в училище. За целта е избран изпълнител за осъществяване на дейността – Институтът за 

изследване на населението и човека към БАН. В изследване чрез прилагане на скрининг тест за определяне на децата от 3 години до 3 

години и 6 месеца, при които има риск от възникване на обучителни трудности, и при децата, за които съществуват индикации за наличие на 

обучителни трудности, до този момент са обхванати 5322 деца от 960 ЦДГ и ОДЗ от 28-те области в страната. В изследването са включени 

всички психолози и логопеди (от ресурсните центрове, логопедичните центрове в гр. София и в гр. Варна, от ЦДГ – общо 388 специалисти), 

с които екипът на института проведе обучение за прилагането на теста. След анализ на резултатите ще бъдат избрани 25 пилотни детски 

градини, във всяка от които ще бъде назначен екип от психолог и логопед; в тях ще бъде приложен тест за езиковото развитие на 4-, 5- и 6-

годишните деца и ще бъдат разработени примерни програми за работа с децата с обучителни трудности от партньора по проекта – 

Логопедичния център, гр. София. В края на проекта след окончателното утвърждаване на програмите същите ще бъдат предоставени на 

всички ЦДГ и ОДЗ в страната. 

 

Дейност 2 „Повишаване на ролята на общообразователните училища за изграждане на приобщаваща образователна среда за 

осъществяване на качествено образование, съобразено с индивидуалните потребности на всеки ученик” 

 

Целта е да се апробира нов модел, при който училищата да имат инициативата и отговорността за цялостното осъществяване на 

процеса на включващо обучение. Утвърдени са 84 пилотни училища – по 3 общообразователни училища във всяка от 28-те области в 

страната. Беше избран изпълнител за разработване на методика за оценяване на образователните потребности на децата и учениците – 

Институтът за психично здраве и развитие, който проведе обучение на психолозите от пилотните училища и предостави ръководство за 

прилагането на методиката. Екипите в пилотните училища извършиха оценка на всички деца и ученици със специални образователни 

потребности – 1456 след което бяха назначени допълнителни специалисти в зависимост от потребностите на децата. В момента в пилотните 

училища работят 85 психолози, 159 ресурсни учители, 49 логопеди, 3 слухово-речев рехабилитатор, 14 учители на деца с нарушено зрение. 

Обзаведени са и са оборудвани с техника ресурсните кабинети, предстои обзавеждане на 30 ресурсни кабинета със специализирана техника 

(например FM-системи за деца с увреден слух, брайлови машини и брайлови принтери и т.н.).  

 

Дейност 3 „Повишаване на капацитета на специалните училища за деца със сензорни увреждания с оглед изграждането на 

функционален модел на работа за подкрепа на включващото обучение на деца и ученици със сензорни увреждания” 

 



 80 

Цели се отваряне на специалните училища за деца със сензорни увреждания с оглед подкрепа на всички деца със сензорни 

увреждания, интегрирани в детските градини и общообразователните училища, подкрепа на техните родители и учители, в контекста на 

приобщаващото образование. 

Пилотни по тази дейност са 5-те специални училища за деца с увреден слух и за деца с нарушено зрение: СОУ за деца с нарушено 

зрение „Луи Брайл” – гр. София, СОУ за деца с нарушено зрение „Д-р Иван Шишманов” -  в гр. Варна, СОУ за деца с увреден слух – гр. 

София, СОУ за деца с увреден слух – гр. Пловдив,  СОУ за деца с увреден слух – гр. Търговище. В тях ще бъдат назначени екипи за 

провеждане на специализирани обучения по мобилност и ориентиране, брайлово писмо, развитие на речта и т.н. на ученици със сензорни 

увреждания от цялата страна, които се обучават интегрирано в общообразователни училища, на техните родители и учители – през 

ваканциите и почивните дни. по 11 специалисти във всяко училище за деца с нарушено зрение и по 8 специалисти във всяко училище за деца 

с увреден слух. Извършен е частичен ремонт и оборудване на специализирани кабинети с необходимите материали, доставена е и е 

монтирана специализирана техника и апаратура за индивидуална и групова работа с децата и учениците със сензорни увреждания в 2-те 

училища за деца с нарушено зрение и в 3-те училища за деца с увреден слух.  

Проведени са първите специализирани обучения във всички 5 училища, в които се включиха 63 деца и ученици със сензорни увреждания, 

обучаващи се интегрирано в общообразователни училища, 62 родители и 29 учители от общообразователни училища. 

 

 

Дейност 4 „Изграждане на нов модел на организация и функциониране на училищата за деца с умствена изостаналост от 

интернатен тип” 

 

Дейността е насочена към изграждане на нов модел на работа с децата с тежки и с множество увреждания с помощта на различни 

специалисти и програми и преустановяване на дейността на интерната. Избрано е едно пилотно училище – ІV Помощно училище „Проф. 

Димитър Кацаров”, гр. София, в което децата с множество увреждания ще бъдат подкрепени от екипи от специалисти (до 30 души – 

психолози, логопеди, възпитатели, социални педагози, арттерапевти, кинезитерапевти и др.) и ще бъдат изведени от интерната към 

училището. За целта ще бъдат създадени и оборудвани необходимите специализирани кабинети (сензорен, кинезитерапевтичен, за арт 

терапия, психологичен, логопедичен, за консултации на родители и ученици, както и на стаи за отдих на учениците) и ще бъдат осигурени 

програми за работа с децата.  

 От 16.09.2013 г. ІV Помощно училище „Проф. Димитър Кацаров” – гр. София, започна да прилага предвидения по проекта нов модел на 

организация и функциониране на помощно училище – закрит е интернатът, оборудвани са специализирани кабинети, назначен е голям екип 

от специалисти (4 логопеди, 4 психолози, 2 кинезитерапевти, 2 арттерапевти, 1 социален работник, 13 възпитатели, 4 помощник-възпитатели 

и др.), които ще подпомагат по-пълноценно обучението на децата с умствена изостаналост и с множество увреждания, осигурен е ежедневен 
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специализиран транспорт за всички деца, осигурено е специализирано хранене, съобразено със здравословното състояние на децата. 

Специалистите започнаха оценка на потребностите на децата, която продължава и в момента, с цел изготвяне на индивидуална 

образователна програма за всяко дете.  

  

Дейност 5 „Създаване на положителни нагласи в училищната и родителската общност към включващото обучение за 

постигане на интеграционен ефект” 

 

Партньорите от неправителствения сектор провеждат срещи с децата, с родителите и учителите от пилотните училища, подготвят 

провеждането на дни на толерантността, материали за издаване на сборници, наръчници, ръководства и т.н. за  работа с децата със 

специални образователни потребности. От 18.08.2013 г. до 06.09. 2013 г. в Международния младежки център – гр. Приморско, бяха 

проведени 4 смени  от пранирания по проекта летен интегриран лагер „Аз съм до теб и ти бъди до мен” с общо 340 участници деца със и без 

специални образователни потребности, родители, учители.  

Лагерите бяха проведени с цел да се създаде модел за ефективно сътрудничество и обмяна на опит на областно и национално 

равнище, да се осъществят дейности за развиване на творческия потенциал на учениците със СОП и за формиране у тях на умения за работа 

в екип, както и да се осъществи информиране на родителите за различни методи и начини за преодоляване на затрудненията и изолацията на 

децата със СОП. По време на обученията в лагерите децата със СОП усвояваха практически знания и умения за общуване, които ще 

подпомогнат техния независим живот в бъдеще. Работата в екип и в неформалната обстановка създадоха условия за преодоляване на 

социалното им изключване. Децата имаха възможност да покажат своите способности, което ще повиши тяхното самочувствие и 

себеутвърждаване. Програмата на лагера, както обучението, целящо подпомагане на приобщаващото образование на децата със специални 

образователни потребности в общообразователното училище, се реализираха под ръководството на Българската асоциация на лица с 

интелектуални затруднения (БАЛИЗ), в качеството си на един от изпълнителите на дейността.  

 

Дейност 6 „Осигуряване на подкрепяща среда от психолози, ресурсни учители и други специалисти за деца и ученици, лишени 

от родителски грижи и ползващи услуги от резидентен тип, включени в процеса на деинституционализация” 

С дейността се цели осигуряване на подкрепа за приобщаването в образователния процес на деца и ученици, лишени от родителски 

грижи и ползващи услуги от резидентен тип, включени в процеса на деинституционализация. Предвижда се общо в 64 пилотни детски 

градини и училища в близост до новите услуги от резидентен тип – центрове за настаняване от семеен тип и защитени жилища, да се 

осигури подкрепяща среда за 400 деца чрез назначаване на 192 специалисти – психолог, ресурсен учител или друг специалист с 

педагогически функции. В тях ще се оборудват и кабинети за личностно развитие. По този начин ще се осигури процесът на приобщаване на 

децата и учениците, като се премахнат пречките пред ученето, включването и участието им в образователния процес. Дейността ще се 
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извършва поетапно, изпълнението й е обвързано с построяването и обзавеждането на центровете за настаняване от семеен тип и на 

защитените жилища и преместването на децата от домовете в тях.  

 

Разработен и  активиран е сайт по проекта – http://vkluchvashto.mon.bg/ 

Разработена е информационна система на сайта на проекта за отчитане на дейностите и на усвоените средства по проекта. 

 

Изводи: 

Вклюването на допълнителни ресурси през тези проекти допринася за цялостното и качествено изпълнение на процеса на 

деинституционализация. 

Важно е и насоката на един от проектите към услуги като ранна интервенция, превенция и консултативни дейности в общността. 

Сериозен е и приносът на проекта „Включващо обучение“, който чрез една от своите дейности ще създаде условия за приобщаване на децата 

от специализираните институции в учебния процес. 

 

 

Глава 3 Финансови средства и ресурси в рамките на процеса на деинституционализация и грижата за деца 

 

Финансов механизъм за гарантиране на инвестициите. 

Държавен бюджет – услуги държавно-делегирана дейност: 

Финансирането на социалните услуги – делегирани от държавата дейности, подкрепящи цялостния процес на деинституционализация, се 

осигурява със средства от държавния бюджет. 

 

 Размер на осигурените от републиканския бюджет средства за делегирани от държавата дейности (в хил. лв.): 

 

1. Специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в т.ч. за деца – 97538,00 лв.;  

2. Социални услуги, предоставяни в общността, в т.ч . за деца – 61688,60 лв.; 

3. Месечна помощ на ученик в ДДЛРГ от 1 до 12 кл. – 915,12 лв. 

4. Общ размер на средствата – 160141,72 лв. 

 

Финансов механизъм за гарантиране на инвестициите. 

 Държавен бюджет – услуги държавно-делегирана дейност. 

http://vkluchvashto.mon.bg/
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 В резултат на изпълнението на процеса на деинституционализация на грижата за деца се очертава трайна тенденция на намаляване на 

броя и капацитета на специализираните институции и увеличаване броя на социалните услуги за деца, предоставяни в общността. От 

изключително значение в това отношение е пренасочването на освободените финансови средства, в резултат на намален капацитет или 

закриване на специализираните институции за деца, към финансиране на социални услуги в общността, алтернатива на 

институционалната грижа.  

 С оглед подобряване качеството на социалните услуги, със Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. бяха осигурени 

финансови средства за увеличение на единните разходни стандарти за социалните услуги, делегирани от държавата дейности с 10% 

спрямо 2012 г.  

 В изпълнение на Решение № 48 от 24.01.2013 г. на Министерския съвет за бюджетната процедура за 2014 г. и със Заповед № РД01 – 85 от 

05.02.2013 г. на министъра на труда и социалната политика бе сформирана междуинституционална работна група за разработване на 

предложение за единни разходни стандарти за финансиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности чрез общинските 

бюджети за 2014 г. В нея взеха участие представители на Министерство на труда и социалната политика, Министерство на финансите, 

Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане и Националното сдружение на общините в Република 

България. Работната група проведе две заседания с цел анализиране прилагането на действащите единни разходни стандарти. Обсъдени 

бяха различни варианти за диференцирано увеличение на единните разходни стандарти за финансиране чрез общинските бюджети на 

специализираните институции и социалните услуги от резидентен тип, както и за финансово обезпечаване на изплащането на средства за 

джобни разходи на всички ученици, настанени в специализираните институции и социалните услуги от резидентен тип. В Решението на 

Министерския съвет № 249 от  23.04.2013 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2014 г. с натурални и 

стойностни показатели, е осигурено 10% диференцирано увеличение на стандартите на специализираните институции и някои от 

социалните услуги от резидентен тип, делегирани от държавата дейности. С Решението е осигурен и финансов ресурс за джобни разходи 

на всички ученици, настанени в социални услуги. 

 През м. октомври 2012 г. министърът на труда и социалната политика утвърди Методика за определяне длъжностите на персонала в 

специализираните институции и социалните услуги в общността. С нея бе предоставена възможност на доставчиците сами да разпределят 

бюджета, определен за съответната услуга. Съгласно Методиката е препоръчително разходването на средствата по единен разходен 

стандарт да се извършва по начин, който гарантира качествено предоставяне на социалните услуги, т. е. да бъде намерен точния баланс 

между средствата за работни заплати на персонала и средствата за издръжка на социалната услуга. 

 В Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 година за функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ по 

бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет са разчетени средства за нови места в услугите за деца. Промените са 

компенсирани. Реализирани са в резултат на намаление на места в домове за деца и възрастни, поради извеждане на деца и възрастните. 
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По-съществени промени, които са реализирани със закона за 2013 година, спрямо закона за държавния бюджет през 2012 година в тази 

посока са: 
 

 

2012 

ЗДБРБ 

2013 

ЗДБРБ 

Промяна в брой места 

Намаление/увеличение 

Домове за деца, лишени от 

родителска грижа от 3 до 7 год. 

включително 839 636 - 203 

Домове за деца, лишени от 

родителска грижа от I до XII 

клас включително 2 542 2 281 - 261 

Дневен център за деца с 

увреждания 2 048 2 122 + 74 

Център за социална   

рехабилитация и интеграция 2 705 3 225 +520 

Център за обществена 

подкрепа 3 321 3 849 +528 

Център за работа с деца на 

улицата 186 216 +30 

Кризисен център 161 193 +32 

Център за настаняване от 

семеен тип 1 321 1 515 +194 

 

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) текущо поставя въпроси в Министерството на финансите, свързани с 

осигуряването на допълнителни средства във връзка с реализирането на процеса по деинституционализация от една страна, а от друга във 

връзка с приключване на европейски програми и проекти, като се подчертава, че новите услуги реализирани до настоящата година със 

средства от ЕС предстои да се реализират със средства от държавния бюджет в средносрочен и дългосрочен план.  
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Във връзка с гореизложеното позицията на МФ е била следната:  

 

Подкрепяме извършващата се оптимизация на дейността на специализираните институции, свързана с извеждането на децата от тях, което е 

положителна стъпка към деинституционализация на децата в Република България. Разкриването на нови социални и интегрирани услуги 

следва да се реализира на мястото на закритите институции и домове. Финансирането на нови дейности следва да е компенсирано, в рамките 

на разчетените средства по бюджета на общините за 2013 година и бюджета на МТСП и МЗ, а в средносрочен план в съответствие с 

параметрите на бюджетната прогноза за периода 2014-2016 година.  

Във връзка с гореизложеното, в Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 година за функция „Социално осигуряване, 

подпомагане и грижи“ по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет не са разчетени допълнителни средства за 

създаването на нови институции. 

Допълнително, Министерството на здравеопазването (МЗ) финансира домовете за медико-социални грижи за деца от 0 до 3 години 

(ДМСГД), в рамките на бюджета на МЗ за съответната финансова година. Закриването на ДМСГД за деца до 3 години и пренасочването на 

средства към нови институции и дейности за деца може да се реализира при наличието на взаимно съгласие и предложение на съответните 

първостепенни разпоредители, а именно МТСП и МЗ за компенсирани промени. 

 

За ДДУИ и ДДЛРГ (финансирани като делегирана от държавата дейност)  
- 2010 г.- 38 514 900 лв.  

- 2011 г. – 34 642 556 лв. 

- 2012 г. – 30 562 226 лв. 

- 2013 г. – 30 399 630 лв. 

 

Делегираните от държавата дейности ще функционират в рамките на определените параметри с годишния закон за държавния бюджет за 

съответната година. Същите ще се осъществяват на базата на компенсирани промени и преструктуриране на нефункционални и неефективни 

институции и на основата на по-добър финансов контрол върху дейностите. Тези услуги могат да се дофинансират и със средства от 

собствени приходи на общините.  

 

 Финансиране през проекти: 

 

Проект, схеми по 

проекта 

Програмирани средства за 

програмния период 2007 – 2013 

Договорени средства 2007 – 

2013 (ЕС + НФ) 

Изплатени средства (ЕС + 

НФ) 

Верифицирани средства 

(ЕС + НФ) 
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(ЕС + НФ) 

 ЕСФ ЕФРР ЕЗФРСР ЕСФ ЕФРР ЕЗФР
СР 

ЕСФ ЕФРР ЕЗФРСР ЕСФ ЕФРР ЕЗФ
РСР 

Проект 1 „Деинституционализация на децата от домовете за деца с увреждания“ 
„Да не изоставяме нито 

едно дете“, Компонент 

1 – проект „Детство за 

всички“ 

5 000 000   4 960 400,17   1 902 140. 97   1 614 243. 

76 

  

Инфраструктурен 

компонент за 

изграждане на 

резидентни и 

съпътстващи услуги 

 106 976 439,5

1 
8 700 000 
евро общо 

публични 

средства; 

6 960 000 
евро 

средства от 

ЕЗФРСР 

 103 362

 160,69 
7 

810 907,

15 евро 

общо 

публич

ни 

средств

а; 

6 248 

725,72 

евро 

средств

а от 

ЕЗФРС

Р  

 

 239147

02,26 
3 

908 605,07 

евро общо 

публични 

средства; 

3 126 

884,06 

евро 

средства 

от 

ЕЗФРСР 

(изплатен

ите 

средства 

представл

яват 

предостав

ени 

авансови 

плащания 

по 

сключени

те 

договори) 

 

 6058560,

04 
 

„Да не изоставяме нито 

едно дете“, Компонент 

13 000 000   1889307.77 

/към 
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2 –  Разкриване на нови 

услуги в общността“ 

19.06.2013/ 

Общо за Проект 1             

Проект 2 „Деинституционализация на децата от домовете за медико - социални грижи за деца“ 
„Шанс за щастливо 

бъдеще“ - Компонент 1, 

проект „Посока: 

семейство“ 

2000000   1972503.62   394500.72    82586.22  

Инфраструктурен 

компонент за 

преструктуриране на 

ДМСГД 

 10 000 000   997073

3.81 

  222378

2.33 

   57176

9.08 

„Шанс за щастливо 

бъдеще“- Компонент 2 

4800000   н/п         

Общо за Проект 2             

Проект 3 „Деинституционализация на децата от домовете за деца, лишени от родителска грижа и на пълнолетни лица с физически 

увреждания, психични разстройства и умствена изостаналост“ 
Компонент 1 – 

финансиран от ЕСФ 

5322360   350575.19         

Компонент 2 – 

финансиран от ЕСФ 

4877640   3401231.48         

Общо за проект 3             

Проект 4 „Развитие на приемната грижа“ 
Проект „И аз имам 

семейство“ 

15 000000   14988721.90   3133506.41   1954848.03   

Общо за проект 4             

Проект 5 „Укрепване капацитета на АСП за повишаване на качеството и ефективността на социалната работа“ 
Укрепване на 

капацитета на 

Агенцията за социално 

подпомагане за 

повишаване на 

качеството и 

ефективността на 

9381468.16   9381468.16   2318382.28   2474495.18   
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социалната работа 

Общо за проект 5             

Проект 6 „Развитие на системата за предоставяне на услуги на регионално равнище“ 
„Развитие на системата 

за планиране и 

предоставяне на 

социални услуги на 

регионално развнище“ 

4626545.95      809732.12   809732.12   

Общо за проект 6             

Общо за всички 

проекти 

64008014,

11 

113362160,

69 

15660000

,00 

36944208,2

9 

11333

2894,5

0 

14059

632,87 

8163761,78 23914

702.2

6 

7035489,

13 

6853319,09 60585

60,04 

 

 

 

Инвестиции в човешкия ресурс 
Обучение на персонала в специализираните институции за деца с увреждания в рамките на проект „Детство за всички“. 

Обхват:  

1. ДДУИ/ ДДФУ: мениджърския екип, специализиран, обгрижващ, административен и помощен персонал и всички, които са ангажирани с 

грижата за децата и младежите (всички от щатния персонал на специализираните институции). 

2. По двама представители от всички 30 домове за медико-социални грижи за деца. 

До момента са проведени по график 19 обучения (всяко обучение се провежда толкова пъти, колкото е нужно, за да обхване целия персонал 

на домовете, максималният брой на участници в една група е 20 души). Обучени са 572 души.  

 

Супервизия 

Супервизия на персонала в специализираните институции. 

През периода юли 2012 – юни 2013 г. по договор с изпълнител, избран по реда на ЗОП във всички ДДУИ и ДДФУ по график са проведени 72 

групови супервизии (по 3 във всяка от институциите) и 121 индивидуални сесии по заявка. 

 

Проведените обучения в рамките на проектите, по които АСП е конкретен бенефициент, са посочени в частта, описваща всеки проект. 
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За отчетния период са организирани професионални обучения, които са насочени към повишаване професионалния капацитет на 

служителите в териториалните поделения на АСП – Дирекции “Социално подпомагане”. Поради необходимостта от непрекъснато надграждане 

на знанията и уменията и за подобряване работата на служителите от отдели «Закрила на детето» към ДСП, са участвали в обучения по 

програма «Социална работа с деца и семейства в риск». Годишно се провеждат средно около 20 обучения на различни теми.  

 

През 2012 г. са проведени обучения, както следва: 

1. „Инструменти за мониторинг и контрол на социалните услуги”; 

2. „Социална политика за закрила на детето. Фамилна групова конференция – съвременен ефективен модел за подкрепа на семействата”; 

3. „Социална работа с деца и семейства в риск”; 

4. „Ефективно общуване в екипа. Разрешаване на кризи и конфликти”; 

5. „Нови подходи и методи при проследяване на социални услуги и социална работа по реинтеграция на деца в биологично семейство”; 

6. „Социална работа по случай”;  

7. „Концепция за деинституционализация. Ангажименти на дирекциите „Социално подпомагане” във връзка с реализиране на дейността 

по деинституционализация”; 

8. „Практически умения за справяне със стреса при работа с клиенти”; 

9. „Обучение по методиката „Училището-сигурна среда за децата”; 

10. „Виктимизация на деца, измерения и превенция”; 

11. „Да не изоставим нито едно дете”; 

12. „Участие на деца в правни процедури”; 

13. „Планиране и прилагане на конкретни и ефективни мерки за реална деинституционализация на деца/младежи с увреждания, 

настанени в специализирани институции”; 

14. „Деинституционализацията - организационни структури, процеси, управление на процесите и необходими компетенции на 

участниците”; 

15. „Деинституционализация и система за оценка”; 

16. „Прилагане на Координационния механизъм за превенция на насилие над деца”; 

17. Сензивитизиращо обучение по проект „Отново родители”; 

18. „Техники на хранене и прием на течности на деца с увреждания”; 

19. Обучение по проект „Регионален подход в реформата в обществената грижа за деца в област Смолян» на Международна социална 

служба – България; 
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20. Обучителни семинари по Проект „Детство за всички”; 

21. Обучителни семинари за комисиите по Приемна грижа. 

22. Позитивни подходи и физическа намеса за подкрепа на деца с емоционални и поведенчески прояви. 

 
ПЕРСОНАЛ 

Разпределение на персонала по щат 

 ДМСГД ДДЛРГ ДДМУИ ОБЩО 

 2011г 2012г. 2011г 2012г. 2011г 2012г. 2011г 2012г. 

Общ брой персонал по щат 2846 2765,75 1796 1449 995 960,5 5637 5175,25 

Педагогически персонал 116 110 552 445 182,5 171 850,5 726 

Медицински персонал 

От тях:  

- Лекари 

- Медицински сестри 

- Фелдшери 

- Рехабилитатори 

- Физиотерапевти 

- Кинезитерапевти 

- други 

1483,5 

 

141 

1244 

0 

52,5 

0,5 

19 

26,5 

1445,75 

 

146,5 

1177 

0 

52 

0,25 

21 

49 

46,5 

 

1 

37,5 

6,5 

1,5 

0 

0 

 

33,5 

 

4 

23,5 

5 

1 

0 

0 

 

173,5 

 

4,5 

135,5 

6 

25,5 

0 

2 

 

166,5 

 

3,5 

129,5 

6 

24,5 

0 

3 

 

1703,5 

 

146,5 

1417 

12,5 

79,5 

0,5 

21 

26,5 

1645,75 

 

154 

1330 

11 

77,5 

0,25 

24 

49 

Специализиран персонал(психолози, соц. работници, 

логопеди) 

От тях: 

- психолози 

- социални работници 

- логопеди 

- друг (моля, посочете) 

93 

 

34 

28 

14 

17 

89 

 

37 

28 

13 

11 

283,5 

 

61 

176 

15,5 

31 

244 

 

51,5 

161 

9 

22,5 

83 

 

15 

32 

12,5 

23,5 

78 

 

15 

33 

11,5 

18,5 

459,5 

 

110 

236 

42 

71,5 

411 

 

103,5 

222 

33,5 

52 

Административен персонал  147,25 137,5 184 159 78 76,5 409,25 373 

Обслужващ персонал 1006,25 983,5 730 567,5 477,5 468,5 2213,75 2019,5 
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 ДМСГД ДДЛРГ ДДМУИ ОБЩО 

 2011г. 2012 г. 2011г 2012г. 2011г 2012г. 2011г 2012г. 

Извънщатен персонал 71 77 143,5 93 128 72,5 342,5 242,5 

 

 

 

 ДМСГД ДДЛРГ ДДМУИ ОБЩО 

 2011г. 2012г. 2011г 2012г. 2011г 2012г. 2011г 2012г. 

Брой служители, преминали през курсове и обучения през 

календарната година  
475 355    262 475 617 

 
Проекти Назначени екипи по проектите Предстоящи работни места в рамките на новите услуги 

“Детство за всички” 27 1789.2* 

 
 
* Стойността е изчислена на база коефициент на персонала в ЦНСТ и ЗЖ и представлява общият брой работни места в услугите, които ще бъдат 

изградени по Националната карта на резидентните услуги. Новите услуги ще се изграждат поетапно като е възможно до края на настоящия програмен 

период да бъдат разкрити по-малко от планираните услуги, респективно брой нови работни места. 

    

        Финансиране от ОПРР 

Схема BG161РО001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”  

се реализира в рамките на ОП «Регионално развитие» 2007-2013 с общ бюджет 107 млн. лв. 

 

Цели: 

 Да се подобри социалната инфраструктура в градските ареали, предоставяща услуги в общността на децата и младежите с 

увреждания, настанени в ДДУИ и ДДФУ и на децата с увреждания над 3 г. от ДМСГД ; 

 Да се осигури социално включване и равен достъп на децата и младежите с увреждания, настанени в ДДУИ и ДДФУ и децата с 

увреждания над 3 г. от ДМСГД. 
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 Да се подкрепи осигуряването на инфраструктура, предоставяща услуги в общността за деца и младежи с увреждания съгласно 

Националната карта на планираните резидентни грижи. 

 

Интервенциите са насочени към:   

-  Изграждане на Центрове за настаняване от семеен тип и прилежащото им дворно пространство; 

-  Изграждане, ремонт, реконструкция, обновяване на сграден фонд за Защитено жилище (пристрояване, надстрояване,  

      реконструиране и преструктуриране на пространства), включително прилежащото им дворно място; 

- Внедряване на мерки за енергийна ефективност в горепосочените сгради/помещения, включващи топлоизолация, подмяна на  

      дограма, локални инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване; 

-  Внедряване на инсталации/съоръжения за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за задоволяване на  

      нуждите от енергия на сградата, обект на интервенция, които не генерират приходи (печалби) от търговска дейност за  

      бенефициента в процеса на експлоатация на съоръженията; 

-    Доставка на подходящо оборудване и обзавеждане за горепосочените сгради/помещения, свързано с предоставянето на  

     съответните резидентни и социални услуги. 

 

Конкретни бенефициенти са 62 общини, попадащи в обхвата на градските агломерации, съгласно Националната карта на резидентните 

услуги. Програмираното финансиране: 106 976 439, 51 лв. Към настоящия момент етапите на изпълнение на новите социални услуги на в 

общините е както следва:  

 Възложени поръчки и стартирали строителни дейности в 50 общини; 

 Сключени договори с изпълрнители на СМР /няма строителни дейности/ -  1 общини; 

 Стартирали процедури по ОП в 8 общини; 

 Предварителен контрол на ДО – 0 община; 

 Обжалване на процедури – 2 общини; 

 Подготовка на тръжна документация – 1 община;  

 

 ОБЩО сключени до момента 62  договора на обща стойност на БФП  103,3 млн. лева. 

 ОБЩО по сключените до момента договори ще бъдат изградени 133 ЦНСТ и 27 защитени жилища. 
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4. Финансиране от Програма за развитие на селските райони (ПРСР)  

Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони подпомага 

инвестиции в инфраструктура и оборудване с цел развитие на услугите за населението и икономиката в селските райони в.ч. изграждане или 

подобряване на центрове за социални услуги – грижи за деца, грижи за възрастни хора и хора с увреждания включително специализиран 

транспорт. 

ПРСР осигури целево финансиране за изграждане на 16 ЦНСТ, 9 защитени жилища/ЗЖ/ 1 дневен център за деца с увреждания/ДЦДУ/ и 8 

центъра за социална рехабилитация и интеграция/ЦСРИ/ в 19 общини, определени от Националната карта на услугите. 

С всички 19 общини бяха сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 15 288 900 лв. Към настоящия 

момент етапите на изпълнение на новите социални услуги в общините бенефициенти по Програмата за развитие на селските райони е както 

следва:  

 

 Възложени поръчки и стартирали строителни дейности в 3 общини; 

 Сключени договори с изпълрнители на СМР /няма строителни дейности/ -  2 общини; 

 Стартирали процедури по ОП в 10 общини; 

 Предварителен контрол на ДО – 2 община;  

 Обжалване на процедури – 2 общини; 

 

 ОБЩО сключени до момента 19  договора на обща стойност на БФП  15 288 900 лева. 

 ОБЩО по сключените до момента договори ще бъдат изградени 16 ЦНСТ, 9 защитени жилища, 8 ЦСРИ и 1 ДЦДУ. 

 

ОБЩИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ КЪМ ПРОЦЕСА: 

Настанявания: през мониторинговия период се запази тенденцията за динамичното движение на децата през системата за грижи 

 Въпреки намаляването на броя и относителния дял на децата, отглеждани в домовете за деца, все още 3 592 или малко над 3 от всеки 

1000 деца на възраст от 0 до 18 години се отглеждат в специализирани институции. Това основателно е водещата критика към Р 

България от редица международни наблюдатели и организации; 

 Преобладаващата част от децата, които постъпват в домовете за деца с увреждания постъпват от друга специализирана институция – 

домове за деца, лишени от родителска грижа и домове за медико-социални грижи за деца; 
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 Родилното отделение е основният вход към ДМСГД – близо 40% от настанените през 2012 г. в този тип институции са настанени 

направо от родилно отделение; 

 В ДДЛРГ децата постъпват най-често от биологичните си семейства – близо 72% от постъпилите през 2012 г. ; 

 Според резултатите от проведеното проучване и през 2012 г. най-голям е относителният дял на децата в специализирани институции, 

които са от семейства с родители, сами отглеждащи децата си (самотни, разведени и полусираци ) – 63% (2592), следвани от децата на 

безработни родители и деца от многодетни семейства. Пълни сираци са 2% от всички настанени в специализирани институции - 

83 деца.; 

 Националното проучване на ДАЗД показва, че и през 2012 г. преобладаващата част от децата, намиращи се в специализирани 

институции, имат семейство и са настанени поради невъзможност да бъдат отглеждани в семейна или близка да семейната среда.   

Основните фактори, които обуславят настаняването на децата от семейства в неравностойно социално положение в специализирани 

институции са трудностите, които те срещат при отглеждането им (икономически, психологически, социални), съчетани с липсата на 

достатъчно алтернативни на институционалната грижа услуги; 

 И през 2012 г. децата в ранна възраст са най-рисковата група от гледна точка на попадането им в системата на институционалната 

грижа. През 2012 г. на 1000 деца на възраст от 0 до 3 години включително 5,7 деца се отглеждат в домовете за медико-социални 

грижи. На 1000 деца от 4 до 18 години 1,9 се в ДДЛРГ, по-малко от едно (0,67) – в институции за деца с увреждания; 

 За децата, за които не е осигурена семейна среда, изходът от ДМСГД  често се явява вход към институциите за деца с увреждания или 

институциите за деца, лишени от родителска грижа от 4 до 7 години. Целенасочените и координирани действия по отношение на 

реформата в домовете за деца от 0 до 3 години в голяма степен са условие за  реализирането на националната политика в областта на 

деинституционализацията; 

 За да се ограничи входът към тези домове и да се насърчи процесът на реинтеграция на настанените деца в тях, е необходимо да се 

разработи детайлно проектно предложение с конкретно разписани услуги по превенция и ранна интервенция, както и конкретен 

механизъм, включително финансов, за тяхното осъществяване; 

 Най-често семейна среда в семейство на осиновители намират здравите деца в ранна възраст. През 2012 г. от специализираните 

институции за деца в страната са осиновени 787 деца, като 81% от тях са от Домовете за медико-социални грижи за деца; 

 Ето защо услугите, необходими за превенция на настаняванията в домовете за медико-социални грижи за деца, ще повлияят и на 

настаняванията в другите два типа институции; 

 Следователно, един план за затваряне на един тип институция не е напълно ефективен и ефикасен, ако не включва планове за 

закриване на другите институции, което налага изключителна координация между дейностите по различните проекти; 

 Недопускане на практики, свързани с нецелесъобразно преместване на деца от една институция в друга, с цел закриване на първата; 
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 Необходимост от изминаване на всички стъпки, включени в плана за закриване на една специализирана институция при следване на 

разписаните дейности, срокове и отговорности на ангажираните страни преди специализираната институция да бъде окончателно 

закрита като се постигне междуинституционална комуникация и координация. 

Глава четвърта: Промени в правната рамка 

 

Основните предизвикателства и препоръки свързани с промените в нормативната база, обезпечаващи изпълнението на Визията и Плана за 

действие: 

 

През отчетния период м. юли 2012 г. – м. юни 2013 г. са осъществени 4 нормативни промени, в това число и на 1 закон, а именно:  

1. Изменения и допълнения в Закона за семейни помощи за деца (ДВ, бр. 54 от 17.07.2012 г. и бр. 103 от 28.12.2012 г., в сила от 

1.09.2013 г.); 

2. Изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ДВ, бр. 68 от 04.09.2012 г., в сила от 04.09.2012 

г.); 

3. Изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (ДВ, бр. 95 от 04.12.2012 г.); 

4. Изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и 

настаняване на деца в тях (ДВ, бр. 68 от 4.09.2012 г., в сила от 4.09.2012 г.). 

 

 

Основните предизвикателства и препоръки, свързани с промените в нормативната база, обезпечаващи изпълнението на Визията и Плана за 

действие: 

 

Изпълнение на план – графика за промяна в правната и методическата рамка:  

Секторни политики от 

Визията за 

деинституционализация 

Дейности Изпълнение на дейността Изводи и препоръки 

Възприемане на широка 

концепция за 

благосъстоянието на 

всички деца и всестранно 

1. Подобряване на 

нормативната уредба в 

областта на подкрепата 

за децата и техните 

С измененията и допълненията в Закона за семейни 

помощи за деца (ЗСПД), в сила от 17.07.2012 г., е 

въведен нов ред за предоставянето на еднократната 

целева помощ за ученици, независимо от дохода на 
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гарантиране на техните 

права.  

Отговорни институции: 

МТСП, АСП, ДАЗД 

Срок по плана: до 

30.06.2011 

семейства семейството, както за дете с един жив родител, така 

и за деца с трайни увреждания. С промените в 

ЗСПД и в Правилника за неговото прилагане, в сила 

от 01.01.2013 г., предоставянето на месечните 

помощи за деца до завършване на средно 

образование, но не повече от 20-годишна възраст и 

месечните помощи за отглеждане на дете до една 

година за деца с един жив родител е в облекчен 

режим без доходен критерий. Друга важна промяна 

в Закона е предоставянето на месечната помощ за 

дете до завършване на средно образование, но не 

повече от 20-годишна възраст и за дете, което е 

завършило средното си образование преди 

навършване на 18-годишна възраст.  

 

С направените промени, в сила от 01.09.2013 г., в 

чл. 7, ал. 1, т. 2 от ЗСПД е предвидено ново условие 

за предоставяне на месечните помощи за деца, 

свързано с редовно посещаване на подготвителните 

групи в детските градини или подготвителните 

групи в училищата за задължителна предучилищна 

подготовка, освен ако това е невъзможно поради 

здравословното състояние на детето. 

 

 

С Постановление на Министерски съвет № 135 от 

21 юни 2013 г. размерът на еднократната целева 

помощ за ученици, записани в първи клас на 

държавно или общинско училище,  за покриване на 

част от разходите в началото на учебната 2013-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличението на размера на 

еднократната целева помощ за 

ученици е тясно обвързано с 
високата социална значимост на 
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г. беше увеличен от 150 лв. на 250 лв. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Със Заповед № РД01-330 от 30.03.2012 г., изменена 

и допълнена със Заповед № РД01-508 от 07.06.2012 

г., бе създадена работна група за разработване на 

проект на постановление за изменения и 

допълнения в Правилника за прилагане на Закона за 

семейни помощи за деца (ППЗСПД) (обн. в ДВ, бр. 

95 от 4.12.2012 г.). Направените промени касаят 

предоставянето на месечните помощи за дете до 

завършване на средно образование, но не повече от 

20-годишна възраст, месечните помощи за 

отглеждане на дете до навършване на една година и 

еднократната целева помощ за ученици, които се 

отпускат за деца с един жив родител и въведения 

чрез промените в Закона за семейни помощи за деца 

нов ред за подпомагане на тази категория семейства, 

независимо от техните доходи. Друга важна 

промяна в Правилника, произтичаща от промяната в 

Закона, е предоставянето на месечната помощ за 

дете до завършване на средно образование, но не 

повече от 20-годишна възраст и за дете, което е 

завършило средното си образование преди 

подкрепата за децата и 

семействата. Очаква се за 

учебната 2013/2014 г. с целевата 

помощ за ученици да бъдат 

подкрепени минимум 45 000 

деца. Общо средствата за 

изплащане на помощта при 

предложения нов размер 

възлизат на 11 650 000 лева. 

 

Основната цел на разработването 

на проект на Постановление за 

изменение и допълнение на 

ППЗСПД е привеждане в 

съответствие на нормативната 

уредба с последните изменения и 

допълнения в ЗСПД, влизащи в 

сила от 01.09.2013 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 98 

навършване на 18-годишна възраст. В този случай 

месечните помощи се изплащат до навършване на 

пълнолетие на детето, без да е необходимо 

предоставяне на удостоверение от учебното 

заведение, че детето е записано като 

ученик/ученичка, което се изисква като 

задължителен документ за учащите деца при 

отпускане на помощта.  

Със Заповед № РД01-69/30.01.2013 г. на министъра 

на труда и социалната политика бе създадена 

работна група за разработване на проект на 

Постановление за изменение и допълнение на 

ППЗСПД с участието на ангажираните институции 

– МТСП, МОМН и АСП, представители на НСОРБ 

и др. В резултат на проведените заседания и 

направени предложения от страна на работната 

група бе разработен проект на Постановление за 

изменение и допълнение на ППЗСПД. Планираните 

изменения и допълнения в ППЗСПД касаят 

предоставянето на месечните помощи за дете до 

завършване на средно образование, но не повече от 

20-годишна възраст и въведеното чрез промените в 

ЗСПД условие за подпомагане на семействата с деца 

в предучилищна възраст, които редовно посещават 

подготвителните групи в детските градини или 

подготвителните групи в училищата за 

задължителна предучилищна подготовка на децата, 

освен ако това е невъзможно поради здравословното 

им състояние. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Със Заключителните разпоредби 

към проекта на Постановление 

за изменение и допълнение на 

ППЗСПД се предвиждат и 

промени в Правилника за 

прилагане на Закона за социално 

подпомагане, касаещи 

предоставяне на средства за 

джобни разходи на всички 

ученици, настанени в 

специализираните институции и 

в част от социалните услуги от 

резидентен тип. Осигуряването 

на средства за джобни разходи 

на децата от всички видове 

специализирани институции и от 

социалните услуги – резидентен 

тип ще спомогне за 

предотвратяването на ранното 

отпадане на тези деца от 
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образователната система, както и 

на въвличането им в най-тежките 

форми на детски труд. 

Развитие на услуги в 

подкрепа на 

семействата да 

изпълняват своите 

отговорности към децата. 

 

 

Допълнителни 

нормативни промени 

 

 

 

 

 

 

 

1. Подобряване на 

нормативната уредба в 

областта на приемната 

грижа 

 

 

 

 

 

 

 

 

С направените промени в Правилника за прилагане 

на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) (ДВ, бр. 68 

от 04.09.2012 г., в сила от 04.09.2012 г.) бе 

увеличено възнаграждението на приемните 

семейства с 20%. Възнаграждението, посочено в 

договорите с професионалните приемни семейства, 

сключени след 04.09.2012 г., се определят съобразно 

минималната работна заплата (МРЗ), установена за 

страната и след 01.01.2013 г. се индексират 

съобразно увеличената МРЗ. Също така е 

регламентирана възможността месечните помощи за 

деца, настанени за отглеждане при роднини и 

близки и за деца, настанени за отглеждане в 

приемно семейство, предоставяни по реда на 

ППЗЗД да бъдат отпускани от общината или 

лицензираният доставчик на социалната услуга 

„приемна грижа”, диференцирани съобразно 

възрастта на детето.  

 

С направените изменения и допълнения в Наредбата 
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за условията и реда за кандидатстване, подбор и 

утвърждаване на приемни семейства и настаняване 

на деца в тях (ДВ, бр. 68 от 4.09.2012 г., в сила от 

4.09.2012 г.), е детайлизирано предоставянето на 

услугата „приемна грижа”. Регламентиран е редът, 

по който всички доставчици на услугата „приемна 

грижа” извършват дейности по набиране и 

оценяване на кандидати за приемни семейства, 

обучение, взаимно адаптиране, подкрепа и 

наблюдение на отглеждането на детето. 

Усъвършенстван е процесът на оценяване на 

кандидатите за приемно семейство, като за да бъде 

приемното семейство вписано в поддържания от 

съответната Регионална дирекция за социално 

подпомагане (РДСП) регистър на приемните 

родители (чл. 31, ал. 3 от ЗЗД), преди това то трябва 

да премине през процедура по утвърждаването му 

като такова. Кандидатите за приемни семейства 

подават заявление до РДСП, с което стартира 

процедурата по тяхното обучение и оценка. 

Усъвършенстван, също така, е и процесът на 

опознаване между детето и приемното семейство и 

подобряване на процеса на наблюдение и подкрепа 

на детето и приемното семейство.  

Разработване и 

въвеждане на модерен 

подход към здравната 

грижа 

През отчитания период 

01.07.2013-30.06.2013 г. 

са извършени промени в 

нормативната база и 

поднормативни 

документи 

Наредба №26/2007 г. за предоставяне на акушерска 

помощ на здравно неосигурени жени и за 

извършване на изследвания извън обхвата на 

задължителното здравно осигуряване на деца и 

бременни жени, в сила от 01.01.2013 г.  

МЗ осигурява по един 

профилактичен преглед през 

време на бременността на всяка 

неосигурена жена, който 

включва голям обем дейности, 

извършвани от акушер-
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Наредба №40 от 2004 г за определяне на основния 

пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета 

на НЗОК 

 

 

 

 

Прието е ПМС №340/2012 г. за закриване на 

гинеколог /анамнеза, оценка на 

рисковите фактори, определяне 

на вероятен термин на раждане, 

измерване на артериално 

налягане, антропометрия с 

външна пелвиметрия, 

гинекологичен преглед, 

изследване на детски сърдечни 

тонове, ехография, 

интерпретация на изследванията/ 

и извършване на изследвания 

(ПКК, кръвна захар, урина, 

изследвания за сифилис и 

хепатит B, микробиологично 

изследване). 

 

По клинична пътека по ред 

№240 Физикална терапия и 

рехабилитация при детска 

церебрална парализа, се дава 

възможност за 12 

хоспитализации годишно на деца 

до 18 години с обща 

продължителност най-малко 120 

дни, разпределени 

последователно или през 

определени периоди от време, а 

не по една месечно, както 

гласяха старите наредби. 

Броят на специализираните 
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ДМСГД –Широка лъка. 

 

Изготвена е Методика за „Център за майчино и 

детско здраве“/ЦМДЗ/ и е подписан Меморандум за 

разбирателство за сътрудничество по проект ЦМДЗ, 

който се изпълнява от УНИЦЕФ на територията на 

област Шумен в партньорство с МЗ, АСП, ДАЗД, 

МБАЛ- Шумен АД и Медицински център към 

МБАЛ – Шумен. Методиката ще бъде прилагана 

освен в Шумен и в 8-те пилотни области по проект 

„Посока:семейство“. 

 

С разпоредбите на чл. 2, т.12 от Методиката за 

субсидиране на лечебните заведения през 2013г. се 

осигурява субсидиране на дейности по осигуряване 

на лечение и преходни грижи за новородени деца до 

отпадане на медицинския риск, извън обхвата на 

задължителното здравно осигуряване, в лечебни 

заведения с отделение/клиника по неонатология III 

ниво на компетентност и наличие на разкрит сектор 

за специални грижи (съгласно медицински стандарт 

„Неонатология“).   

институции намалява 

 

 

 

Подобряване на 

извънболничното обслужване на 

майките и малките деца от 

област Шумен, област Перник, 

област София, област 

Пазарджик, област Габрово, 

област Търговище, област Русе и 

област Монтана.  

 

 

 

 

Предоставя се възможност за по-

продължителна грижа за 

недоносените новородени в 

болничните лечебни заведения и 

предотвратяване настаняването 

им в отделенията за недоносени 

деца към ДМСГД.  

Развитие на 

образователна система, 

която има капацитет и 

ресурси да подкрепи 
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различните нужди на 

всички деца 

Развитие на система за 

закрила на детето, която 

е ясно диференцирана от 

системата на 

социалното подпомагане 

Актуализиране и 

утвърждаване на 

методики за 

предоставянето на 

услугата „приемна 

грижа” и осиновяване 

Със Заповед № РД 01-664/14.08.2012 г., изменена 

със Заповед № РД01-989/ 13.12.2012 г. на министъра 

на труда и социалната политика, беше създадена 

междуведомствена работна група за 

синхронизиране на процедурите по приемна грижа 

и осиновяване, включваща представители на МТСП, 

МП, ДАЗД, АСП и представители на 

неправителствени организации, работещи в 

областта на закрилата на детето. Основната цел на 

работната група беше да създаде условия за 

гарантиране на ефективното сътрудничество между 

институциите, отговорни за изпълнението на 

процесите по предоставяне на услугата „приемна 

грижа“ и осиновяване. В следствие от дейността на 

работната група бяха актуализирани Програмата за 

обучение на кандидатите за приемно семейство и 

Програмата за обучение на осиновяващи при 

условията на пълно осиновяване и бе утвърдено 

ново Методическо указание за сътрудничество и 

координация при осъществяване на процедури по 

осиновяване в страната или в чужбина на деца, 

настанени в приемни семейства, социални услуги от 

резидентен тип или специализирани институции. 
Разработен бе и проект на Стандарт № 14 (нов), 

който да бъде част от Методиката за условията и 

начина на предоставяне на социалната услуга 

„приемна грижа“. От своя страна, Стандарт № 14 

(нов) включва Процедура при случаи на национално 

Приемането и утвърждаването 

на актуализираните документи 

цели да допринесе за успешното 

развитие на социалната услуга 

„приемна грижа“ и за активното 

включване на приемното 

семейство в процеса на 

подготовка на детето за 

предстоящо осиновяване, с оглед 

най-добрия интерес на детето. 
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осиновяване на деца, настанени в приемни 

семейства и Процедура при случаи на 

международно осиновяване на деца, настанени в 

приемни семейства. 

Развитие на 

благоприятна и 

подходяща за детето 

съдебна система, където 

всяко дете, което се явява 

в съда - независимо дали 

като жертва на 

престъпление или 

обвинено за участие в 

престъпление – трябва да 

бъде третирано преди 

всичко като дете. 

Отговорни институции: 

МП 

Срок по плана: 2011 г.   

1.Разработване на 

цялостна концепция 

(политически документ) 

за по-добра защита 

правата на децата в 

конфликт със закона и 

реформа в младежкото 

правосъдие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

През м. август 2011 г. Правителството на Р 

България прие Концепция за държавна политика 

в областта на правосъдието за детето, с която 

показа политическата си воля за реформа в областта 

на правосъдието, засягащо децата и очерта 

основните предизвикателства и насоки на 

реформата: 1/ да се създадат гаранции, че 

българското законодателство съответства на 

международните и европейски стандарти в тази 

област и 2/ да се реформира системата за 

правосъдие за деца.  

На 1.03.2013 г., с решение на Министерския съвет 

беше приета Пътна карта за изпълнение на 

Концепцията за държавна политика в областта 

на правосъдието за детето (2013 – 2014 г.). 

Пътната карта (озаглавена първоначално “План за 

действие”) бе изработена от работна група, 

създадена със заповед на министър-председателя на 

Република България. Мандатът на работната група е 

постоянен и включва освен разработване на Пътната 

карта, пряко наблюдение на изпълнението на 

дейностите по нея, осигуряване на координацията 

между държавните институции и другите 

организации, осигуряване на координацията между 

всички проекти, като част от планираните дейности. 

Заложени са и конкретни индикатори, които служат 

С приетите политически 

документи се постави началото 

на изграждането на устойчиво 

функционираща система за 

правосъдие за детето, която е 

ориентирана към правата на 

детето и е съобразена с  

международните правни 

стандарти и с установените 

приложими най-добри 

чуждестранни практики.   

Предвидена е координираност на 

системите за правосъдие и за 

закрила на детето, която 

ангажира всички отговорни 

институции, съобразно техните 

правомощия.  
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2. Преглед и промяна на 

законодателството, 

свързано с гарантиране 

на правата на децата, 

пострадали от 

престъпления и/или 

свидетели в 

наказателния процес. 

3.Провеждане на 

обучение на органите на 

досъдебното и съдебното 

производство, работещи 

по дела с деца, 

пострадали от 

престъпления или 

извършители на 

престъпления.   

4.Обмен на опит и добри 

за проследяване и оценка на изпълнението на 

дейностите и за качеството на постигнатите 

резултати. За реализирането на дейностите са 

осигурени средства от различни източници, вкл. от 

УНИЦЕФ, Българо-Швейцарската програма за 

сътрудничество и финансиране от няколко 

европейските програми (Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси”, Оперативна 

програма „Административен капацитет” и 

Оперативна програма „Регионално развитие”).  

 

 

На 17 октомври 2012 г. Министерство на 

правосъдието подписа Споразумение с 

Швейцарското правителство по програма 

„Укрепване на правния и институционалния 

капацитет на съдебната система по отношение на 

младежкото правосъдие“. Проектът, който се   

осъществява в рамките на 30 месеца (октомври 2012 

– март 2015 г.) предвижда:  

1.Разработване на нова правна и регулаторна рамка 

в областта на правосъдието за детето в съответствие 

с Концепцията за държавна политика в областта на 

правосъдието за детето; Специфична цел : Анализ 

на пропуските в съществуващата правна рамка с 

оглед на съществуващите международни стандарти 

– обобщение на най-добрите практики при 

прилагането на стандартите на ЕС и 

международните стандарти за младежко правосъдие 

и извършване на сравнителен анализ за най-добрите 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Пътната карта се предлагат 

конкретни мерки в областта на 

наказателното правосъдие за 

деца и на политиката за 

превенция и противодействие на 

поведението на децата, което е в 

конфликт със закона.  

Предвидено е създаването на 

услугите да е процес, който да 

протича успоредно с 

обсъждането и приемането на 

новото законодателство, за да се 

създаде подготвена среда и да се 

предотврати вакуум, който би 

компроментирал новата система, 

както и максимално да бъдат 

защитени интересите на децата, 

техните семейства и на 
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практики с други 

европейски държави с 

оглед иницииране в 

дългосрочен план на 

работата по изграждане 

на специализирани 

детски съдилища.    

практики и модели в ЕС. 

2.Разработване на обучителни модули (програми) за 

повишаване на правния и институционалния 

капацитет на служители от съдебната система, 

съдии, прокурори, пробационни служители и др. 

специалисти (социални работници, психолози и др.). 

Предвижда се да бъдат обучени 130 български 

магистрати, както и полицаи, социални работници и 

психолози. Специфични цели: сформиране на екипи  

за изготвянето на Обучителен модул за „други 

професионалисти“ и съответно на свързаните с него 

обучителни материали; координация на учебни 

посещения, както и подкрепа в сферата на 

комуникацията и връзките с обществеността, а 

именно участие в свързани медийни дейности както 

в Швейцария, така и в България. 

3. Създаване на специализирани съдебни състави, 

гледащи дела с непълнолетни, извършили 

престъпления. Ще бъдат избрани 5 пилотни 

съдилища (определени на базата на броя на делата с 

участието на малолетни и непълнолетни), в които 

ще се осъществи проекта, като цялостната програма 

предвижда не само обучение на магистрати, но и 

промени в инфраструктурата в правораздаването – 

оформянето на специализирани съдебни зали за 

водене на дела с участие на малолетни и 

непълнолетни, както и съответните законодателни 

промени. Специфична цел: проучване и препоръка 

на най-добри модели, основани на международния 

опит и във връзка с функционирането на 

обществото.  

 

Предвидена е специализация на 

системата за правосъдие за 

детето чрез специализация на 

съдии и прокурори, без 

необходимост от създаване на 

специализирани съдилища. 

Необходима е по-тясна 

координация с проекта на МВР 

по Тематичен фонд „Сигурност”, 

където са установени 

несъответствия с Плана за 

действие към Националната 

стратегия „Визия за 

деинституционализация на 

децата в Република България” за 

периода 1 юли 2012 г. – 30 юни 

2013 г. 
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специализираните съдилища за малолетни и 

непълнолетни и провеждане и координиране на 

учебни посещения във връзка с тази специфична 

цел. 

Осъществени дейности по проекта до момента:  

1.Изготвени са междинни доклади за първата 

тримесечна фаза от проекта (октомври 2012 - януари 

2013г.) и План за действие за втората тримесечна 

проектна фаза (февруари - април 2013г) и междинен 

доклад за втората тримесечна фаза от проекта 

(февруари – април 2013 г.) и План за действие за 

третата тримесечна проектна фаза (май – юли 2013 

г). 

2.Стартира Специфична цел 1: „Правната рамка на 

системата на правосъдието за деца (младежко 

правосъдие), приведена в съответствие със 

стандартите на ЕС и международните стандарти”; 

3.Сключено е Споразумение с УНИЦЕФ – България 

за осигуряване на експертна помощ за извършване 

на оценки, анализи, изследвания, изготвяне на 

доклади чрез  екипа на организацията или чрез 

външни експерти; 

4.Осъществен е подбор и одобрение на експерти от 

НПО и академичния сектор, предложени от 

партньора по проекта - УНИЦЕФ; 

5. Разработен е анализ от страна на избраните 

български експерти от НПО и академичния сектор 

„Изследване на анализа на пропуските в 
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националното законодателство, оценката на 

потребностите на системата за младежко 

правосъдие и съответствието с европейските и 

международните стандарти”. 

6. Проектната дейност „Създаване на „Уеб-базирана 

информационна система за управление на потока от 

данни за малолетни и непълнолетни лица в контакт 

със съдебната система” е обсъдена на среща с 

релевантните институции, които поддържат бази 

данни за деца в контакт/конфликт със закона.  

 

 

 

 

 

 

 

Въвеждане на нов 

подход на финансиране 

на услугите за деца, при 

който ресурсите са 

насочени към услугите за 

посрещане на 

специфичните нужди на 

децата и семействата и 

тяхната ефективност. 

   

Обновяване на 

нормативните 

изисквания в областта 
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на номенклатурата на 

видовете строежи в т.ч. 

на сградите за социално 

обслужване 

Глава пета. Допълнителни ресурси 

 

Лицензирани доставчици на социални услуги 

 Броят на действащите лицензи, издадени от Държавната агенция за закрила на детето за предоставяне на социални услуги за деца към 

дата 30.06.2013 година е 266, а броят на услугите  - 349. За периода от 01.07.2012 г. до 30.06.2013 г. председателя на ДАЗД е издал 103 

лиценза за 124 социални услуги за деца.  

 През последната година, организациите, предоставящи социални услуги за деца, започнаха да развиват иновативни междусекторни 

услуги, предвид нарастващата необходимост от комплексна намеса в подпомагането на децата и семействата. Все повече от тях 

осъзнават необходимостта, услугите, които предоставят да не са унифицирани, а да отговарят на индивидуалните потребности на 

конкретни целеви групи. Процесът на осъзнаване на тази необходимост е вдъхновен от практиката и показва стремежът да се 

промени досегашната парадигма – потребностите на клиента не се разглеждаха в контекста на няколко системи – здравна, 

образователна, социална. Конкретните междусекторни услуги, които се появиха за пръв път през изминалата година са: център за 

майчино и детско здраве, семейно-консултативен център, специализирана резидентна грижа за малки деца с множествени 

увреждания, център за ранна интервенция. Иновативният подход може да постигне максимална ефективност и ефикасност на 

социалните услуги за деца и семейства. Ефектът за клиентите може да бъде проследен чрез добрите практики, които са представени 

по-долу.  

 

Услугите, които са възложени на различни доставчици 

В Закона за социално подпомагане и в Правилника за неговото прилагане са предвидени възможности за възлагане предоставянето на 

социални услуги делегирана държавна дейност на външни доставчици. От оперативните данни за предоставяне на социални услуги за деца, 

делегирани от държавата дейности, които се наблюдават от Дирекция „Закрила на детето” в Агенция за социално подпомагане е видно, че 90 

социални услуги към м. юли 2013 година са възложени от общините на външни доставчици (най-често НПО).  

 Услугите, които са възложени: Център за обществена подкрепа, Звено „Майка и бебе”, Център за настаняване от семеен тип, 

Център за работа с деца на улицата, Приют за безнадзорни деца, Кризисен център, Център за социална рехабилитация и интеграция, Дневен 

център за деца с увреждания, се управляват от 54 НПО. 
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Център за обществена подкрепа (ЦОП): 

1. ЦОП – Гоце Делчев – Фондация „Символ на любовта – Дневен център за деца с увреждания”; 

2. ЦОП – Велинград – Фондация „Регионален център по социални дейности и практики”; 

3. ЦОП – Пазарджик – Сдружение „Институт за социални дейности и практики” (ИСДП); 

4. ЦОП – Панагюрище – Фондация „Социални практики в общността”; 

5. ЦОП – Разград – СНЦ „Жанета”; 

6. ЦОП – София – Фондация „Асоциация Анимус”; 

7. ЦОП – Търговище – Фондация „Международна социална служба – България”; 

8. ЦОП – Нови пазар – Сдружение „Асоциация SOS жени и деца, преживели насилие”; 

9. ЦОП – Стара Загора – Сдружение „Самаряни”; 

10. ЦОП – Шумен – Сдружение „Институт за социални дейности и практики”; 

11. ЦОП – В.Търново – Фондация „Международна социална служба – България”; 

12. ЦОП – Дряново – НЧ „Развитие”; 

13. ЦОП – Севлиево – „Международна социална служба – България”; 

14. ЦОП – Добрич – Сдружение „Български червен кръст”; 

15. ЦОП – Русе – СНЦ „Еквилибриум”; 

16. ЦОП – София – Сдружение „Институт за социални дейности и практики”; 

17. ЦОП – София – Фондация „За нашите деца”; 

18. ЦОП – Ихтиман – „Соник старт” ООД; 

19. ЦОП – Първомай – „Соник старт” ООД; 

20. ЦОП – Дупница – „Соник старт” ООД; 

21. ЦОП – Карлово – „Соник старт” ООД; 

22. ЦОП – Пловдив – Фондация „За нашите деца”; 

23. ЦОП – Пловдив – Фондация за регионално развитие „Рома” – Пловдив; 

24. ЦОП – Смолян – Фондация „Международна социална служба – България”; 

25. ЦОП – Габрово – Сдружение „Младежко християнско дружество Имка - Габрово”; 

26. ЦОП – Варна – Фондация „Владиславово”; 

27. ЦОП – Силистра – Женско сдружение „Екатерина Каравелова”; 

28. ЦОП – Видин – „Институт за социални дейности и практики”. 
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Звено „Майка и бебе” (ЗМБ): 

1. ЗМБ – Пазарджик – Фондация „Фонд за превенция на престъпността – ИГА”; 

2. ЗМБ – София – Фондация Асоциация „Анимус”; 

3. ЗМБ – Стара Загора – Сдружение „Самаряни”; 

4. ЗМБ – Шумен – Сдружение „Институт за социални дейности и практики”; 

5. ЗМБ – Търговище – Фондация „МСС-България”; 

 

Приют за безнадзорни деца (ПБД): 

1. ПБД – Русе – ОС на БЧК – Русе; 

2. ПБД – Варна – Сдружение „Гаврош”. 

 

Център за работа с деца на улицата (ЦРДУ): 

1. ЦРДУ – Варна – Сдружение „Гаврош”; 

2. ЦРДУ – Русе – ОС на БЧК – Русе; 

3. ЦРДУ – Шумен – Сдружение „Институт за социални дейности и практики”; 

4. ЦРДУ – Русе – СНЦ „Еквилибриум”; 

5. ЦРДУ – Суворово – Сдружение за социално развитие и интеграция; 

6. ЦРДУ – София – Сдружение „Деца и юноши”; 

7. ЦРДУ – Пазарджик – Консорциум „Алианс за социално развитие – Пазарджик”. 

 

Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ): 

1. ЦНСТ – с.Бата, общ.Поморие, обл.Бургас – ОП”СО” – Поморие; 

2. ЦНСТ – Бургас – Сдружение „Детски център Ронкали”; 

3. ЦНСТ – В.Търново – „SOS Детски селища – България”; 

4. ЦНСТ – Велинград – Фондация „Социални практики в общността”; 

5. ЦНСТ – Пазарджик – Сдружение „Български червен кръст” – Пазарджик; 

6. ЦНСТ – Пловдив – Фондация „За нашите деца”; 

7. ЦНСТ – Русе – СНЦ „Еквилибриум”; 

8. ЦНСТ – Русе – Сдружение „Дете и пространство”; 
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9. ЦНСТ – София – Сдружение „Дете и пространство”; 

10. ЦНСТ – Кюстендил – Фондация „Сийдър”; 

11. ЦНСТ – Смолян – Фондация „Международна социална служба – България”; 

12. ЦНСТ – с.Кичево, общ.Аксаково – Сдружение социална асоциация „Св.Андрей”, Българо-германско сдружение с нестопанска цел” 

13. ЦНСТ – Габрово – Фондация за социална промяна и включване; 

14. ЦНСТ – с. Дълбок дол, общ. Троян, обл. Ловеч – Сдружение „Общество за всички”; 

15. ЦНСТ – с. Лесичово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик – „Фондация за социални услуги Жулевия дом”; 

16. ЦНСТ – гр. Чепеларе, обл. Смолян – Фондация „Фонд за превенция на престъпността – ИГА” 

 

Кризисен център (КЦ): 

1. КЦ – Силистра – Женско сдружение „Екатерина Каравелова”; 

2. КЦ – Плевен – Сдружение „Център отворена врата”; 

3. КЦ – Бургас – Асоциация „Деметра”; 

4. КЦ – Пещера – Фонд. за превенция на престъпността – ИГА; 

5. КЦ – София – Фондация „Асоциация Анимус” 

 

Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ): 

1. ЦСРИ – Варна – Фондация „Карин дом”; 

2. ЦСРИ – Пазарджик – Сдружение „Егида”; 

3. ЦСРИ – Ст.Загора – Гражданско сдружение „Алтернатива 55”; 

4. ЦСРИ – Варна – Фондация „Радост за нашите деца”; 

5. ЦСРИ – Варна – Сдружение „Евроинтеграция”; 

6. ЦСРИ – Варна – Сдружение „Център за социална рехабилитация и социални контакти на деца и лица със зрителни увреждания”; 

7. ЦСРИ – Кюстендил – Фондация „Институт за социална политика и социална работа”; 

8. ЦСРИ – Пловдив – Фонд.за превенция на престъпността ИГА; 

9. ЦСРИ – Пловдив - Сдружение „Различни, но равни”; 

10. ЦСРИ – В.Търново – Фондация „Международна социална служба – България”; 

11. ЦСРИ – Русе – Сдр. „Дете и пространство”; 

12. ЦСРИ – Търговище – Фондация „Международна социална служба – България”. 

 



 113 

Дневен център за деца с увреждания (ДЦДУ), Дневен център за деца и възрастни с увреждания (ДЦДВУ): 

 1. ДЦДУ – Гоце Делчев – Фондация „Символ на любовта – Дневен център за работа с деца с увреждания”; 

2. ДЦДУ – Разлог – Сдружение „Шанс”; 

3. ДЦДУ – Видин – Фондация „Уникалните деца на Видин”; 

4. ДЦДУ – Видин – Фондация „Уникалните деца на Видин”; 

5. ДЦДУ – Габрово – Фондация „Грижи за деца с увреждания”; 

6. ДЦДУ – Русе – Русенска асоциация за лица с интелектуални затруднения; 

7. ДЦДУ – Русе – Сдружение „Дете и пространство”; 

8. ДЦДУ – Русе – Русенска католическа организация „Каритас”; 

9. ДЦДУ – Севлиево – Фондация „Международна социална служба – България”; 

10. ДЦДУ – Плевен – общината и Сдружение „БАЛИЗ”; 

11. ДЦДУ – Карлово – „Соник Старт” ООД; 

12. ДЦДУ – Пловдив – Фондация „Бъдеще за България” – клон Пловдив; 

13. ДЦДУ – София - Фондация „Международна социална служба – България”; 

14. ДЦДВУ – Дряново – Сдружение „Дружество за умствено и психично увредени лица”; 

15. ДЦДВУ – Ловеч – Сдружение „Закрила” – Ловеч. 

 

Взаимодействие с НПО в подкрепа на процеса на деинституционализация: 

 

Донорски организации-организации, които добавят собствен ресурс към процеса на деинституционализация 

УНИЦЕФ  

1. Подкрепа за процеса на деинституционализация на национално ниво 

През ноември 2012 г. в съответствие с регионалния призив на УНИЦЕФ и Комисаря по правата на човека на ООН за действие „Спиране на 

настаняването на деца до 3 години в институции“ се проведе конференция на високо равнище „Спиране на настаняването на деца до 3 

години в институции: Подкрепа на семействата в отглеждането на малки деца“. Конференцията беше организирана от УНИЦЕФ и 

правителството на България под патронажа на президента Росен Плевнелиев. Присъстваха делегации и международни експерти от 22 

държави от Европа и Централна Азия. Конференцията потвърди ангажимента на държавите за спиране на настаняването на деца в 

институциите и за подобряване на подкрепата за семействата. Националният ресурсен център по приемна грижа, създаден от Институт за 

социални дейности и практики по проект с УНИЦЕФ организира обучения и консултации на доставчици на приемна грижа, на общините и 

комисиите по приемна грижа към регионалните дирекции за социално подпомагане. Обучителната програма за приемни родители, 
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разработена по проект на УНИЦЕФ, се използва за обучение на кандидатите за приемни родители по проект „Приеми ме“ на Агенцията за 

социално подпомагане. Консултант на УНИЦЕФ подкрепя екипа на проект „Посока: Семейство“ към Министерство на здравеопазването в 

организацията и изпълнението на проекта. Проектът беше подкрепен и с разработване на методики за услугите Семейно консултативен 

център и Център за майчино и детско здраве, които ще се прилагат при изпълнението му. С цел надграждане на опита от областното 

планиране на социалните услуги с участието на всички заинтересовани страни се оказва периодична методическа подкрепа и консултиране 

на екипа на проекта „Развитие на системата на планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище“, осъществяван от 

АСП с финансовата подкрепа на ОПРЧР. 

 

2. Подкрепа за процеса на деинституционализация и създаване на социални услуги на областно и общинско ниво 

2.1.  Семейство за всяко дете – област Шумен - Проектът „Семейство за всяко дете – закриване на ДМСГД Шумен” стартира през 2010 

г. в партньорство между УНИЦЕФ, Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика, Държавната агенция 

за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане, областния управител на област Шумен и Общините от област Шумен. Проектът 

се изпълнява с финансиране, осигурено от предаването на бТВ „Великолепната шесторка“ – сезон 2, дарение от българското правителство, 

както и със собствени средства на УНИЦЕФ. Проектът цели да създаде областна мрежа от услуги и мерки за превенция и подкрепа на 

родителите и семействата на малки деца (0-3 години), с което да доведе до закриването на дома за медико-социални грижи за деца в град 

Шумен.  

През юли 2012 – март 2013 г. са осъществени следните основните дейности: 

 Предоставяне на услуги от създадените три Семейно-консултативни центъра в Шумен, Нови пазар и Велики Преслав за превенция на 

изоставянето и подкрепа на семейства; 

 Превенция на изоставянето на ниво родилен дом; 

 Приемна грижа; 

 Подкрепа за подобряване на грижата за децата, настанени в ДМСГД; 

 Извеждане на децата от ДМСГД в семейна среда; 

 Подкрепа за системата за закрила на детето; 

 Разширяване на мрежата от услуги и съдействие за подготовка за преобразуване и закриване на ДМСГД – разкриване на Център за 

майчино и детско здраве, Дневен център за деца с увреждания в Нови пазар. 

Към март 2013 г. децата, отглеждани в ДМСГД са намаляли над 5 пъти спрямо ситуацията при стартирането на проекта: през октомври 2010 

г. децата са 107, а през март 2013 г. в ДМСГД се отглеждат 20 деца. Показателен за успешната превенция на институционализацията е 
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фактът, че от септември 2011 г. до март 2013 г. в ДМСГД на практика няма нови настанявания, (с изключение на 5 деца, които са с 

увреждания и тежко здравословно състояние).  

Набелязани са конкретни индикатори, които спомагат да се проследят постиженията и напредъка в постигането на целите на проекта 

„Семейство за всяко дете“, като се сравняват показателите за периодите: преди стартирането на проекта – септември 2010 г. и периода на 

изпълнение на проекта от октомври 2010 до март 2013 г. 

Намален брой деца, настанени и отглеждани в ДМСГД - намаление от 107 до 20 деца 

 Брой деца, изведени от ДМСГД в приемни семейства – увеличение от 4 на 67 деца; 

 Брой деца от ДМСГД успешно реинтегрирани в биологичното и в разширеното семейство – 24 деца; 

 Брой осиновени деца, изведени от ДМСГД – 34 деца. 

 Предотвратена институционализация на 49 новородени деца, настанени в приемна грижа директно от родилен дом. 

 Намален брой нови настанявания на деца в ДМСГД – намаление от 115 на 32 деца за периода от октомври 2010 до декември 2011 г. и 

до 4 деца за периода 2012 – март 2013 г. 

По-подробна информация за отделните дейности по проекта има в третия отчет за напредъка: http://unicef.bg/bg/article/Semeystvo-za-vsyako-

dete-treti-mezhdinen-otchet/568.  

2.2.  Комплекс за социални услуги за деца и семейства област Видин - Продължи подкрепата за работата на Комплекс за социални услуги 

за деца и семейства във Видин, създаден с подкрепата на Датския национален комитет на УНИЦЕФ и Фондация „Велукс“. Комплексът се 

състои от Център за обществена подкрепа, Център за работа с деца на улицата, Наблюдавано жилище и Кризисен център. През 2012 г. 

комплексът е подкрепил повече от 400 деца и семейства със социално, семейно и психологическо консултиране, консултиране на майки, при 

които има риск от изоставяне на деца, работа по приемна грижа, подготовка на кандидат-осиновители, училищна подкрепа, спешно 

настаняване, настаняване на напускащи специализираните институции деца, работа с деца, жертви на насилие, дневни грижи за деца в риск, 

развитие на родителски умения. От ноември 2012 г. услугите в Комплекса са държавно-делегирани дейности.  

 

2.3.  Приемна грижа - Подкрепата на областно ниво за процеса на приемна грижа е насочена към осигуряване на устойчивост на 

резултатите, които са постигнати по проект „Разширяване на модела на приемна грижа в страната“ в 9 пилотни области, осъществен в 

периода 2009 – 2012 година и допълване на проект „Приеми ме“ на Агенцията за социално подпомагане. УНИЦЕФ подкрепи проекти на 

Международна социална служба, Институт за социални дейности и практики и сдружение „Самаряни“, с който се финансира работата на 

социални работници с одобрени приемни родители и деца, предоставяне на супервизия на екипите по приемна грижа.  

 

 

3. Ранно детско развитие 

http://unicef.bg/bg/article/Semeystvo-za-vsyako-dete-treti-mezhdinen-otchet/568
http://unicef.bg/bg/article/Semeystvo-za-vsyako-dete-treti-mezhdinen-otchet/568
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3.1.  Стандарти за ранно детско развитие и учене 

През 2012 г. УНИЦЕФ продължи да подкрепя работата на експертите по разработване на Стандарти за ранно детско развитие и учене за деца 

от 0 до 3 години. Тези стандарти трябва да послужат като основа за въвеждане на по-интегриран подход към грижите за децата, който наред 

с осигуряването на тяхното физическо развитие и здраве насърчава интелектуалното, социалното и емоционалното им развитие още от 

раждането. Те ще подпомогнат работата на ангажираните в грижите за малките деца професионалисти, както и ще дадат важни насоки за 

родителите. 

През 2012 г. започна процес на възрастово валидиране на стандартите, в рамките на който бяха разработени и тествани процедури и 

индикатори за валидиране сред 240 деца от 0 до 3 години от град София и областта. В края на годината започна и същинското изследване за 

валидиране на стандартите по възраст, което продължи и през 2013 г., като обхвана около 1200 деца от областите София, Благоевград, 

Плевен и Пловдив. Окончателното завършване на стандартите се очаква да завърши през есента на 2013 година.  

 

3.2.  Център за майчино и детско здраве 

През 2012 г. УНИЦЕФ постигна договореност с Министерството на здравеопазването и Агенцията за социално подпомагане за пилотна 

реализация на Център за майчино и детско здраве в Шуменска област. Центърът беше разкрит през 2013 година към Медицинския център – 

МБАЛ Шумен. Той ще предоставя домашни посещения на бременни и семейства с деца от 0 до 3 години от област Шумен с цел подкрепа на 

родителите за отглеждане на децата, промоция на здравето и насърчаване на ранното детско развитие.  

Начинанието е част от усилията за засилване на подкрепата, оказвана на семейства с малки деца от област Шумен. Основната дейност на 

центъра е извършване на домашни посещения при бременни, родилки и деца от 0 до 3 години с цел оказване на съдействие на родителите за 

подобряване на грижите за децата, насърчаване на детското здраве и развитие, както и превенция на рисковете. Квалифицирани медицински 

сестри и акушерки посещават семействата в домовете им и ще предоставят съвети, информация и консултации относно правилните и 

пълноценни грижи за новородените и малките деца. 

Услугите са достъпни за всички семейства, но обхватът им зависи от конкретните потребности на децата и родителите. Семействата в 

уязвимо положение са обект на засилени грижи. 

Работата на центъра се извършва съгласно методика, разработена от УНИЦЕФ, съгласувана и одобрена от Министъра на здравеопазването. 

3.3.  Работилница за родители 

УНИЦЕФ подкрепи програма „Работилница за родители“ с дългосрочната цел да се създаде устойчив модел за подкрепа на родители на 

малки деца. Основна целева група са родители на деца от 0 до 4 години, както и бъдещи родители. „Работилница за родители“ е програма от 
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11 тематично свързани семинара, по време на които родителите научават за особеностите на развитието и нуждите на малките деца през 

периода на най-ранното детство и имат възможност да споделят своя опит като родители в присъствието на специалисти. В семинарите 

родителите придобиват знания, умения и нагласи, които им помагат да разбират по-добре своите деца и да насърчават пълноценното им 

развитие. Програмата стартира в края на месец март 2012 г. и до края на годината в нея се включиха 24 групи родители с общо 223 

участници от София, община Тунджа (с. Безмер, с. Бояджик, с. Дражево, с. Кукорево, с. Тенево, с. Генерал Инзово, с. Веселиново, с. Роза), 

Гоце Делчев, с. Брезница, Плевен, с. Ясен, гр. Левски и Видин. Силно положителната обратна връзка и интересът и на други общини и 

родители към „работилниците“ предпоставиха осъществяването на програмата и през 2013 г. в повече населени места. 

4. Реформа в областта на правосъдието за деца 

През 2012 г. УНИЦЕФ продължи подкрепата на национално ниво на реформата в областта на правосъдието за детето. Целта е да се 

гарантира спазването на правата на детето като участник във всички видове правни процедури, независимо дали участва в качеството на 

жертва, свидетел или извършител на престъпление или противообществена проява, както и, че българското законодателство съответства на 

международните и европейските стандарти в тази област. 

4.1.  Пътна карта в изпълнение на Концепция за държавна политика в областта на правосъдието за детето 

УНИЦЕФ оказа съдействие при изготвянето на план за действие (пътна карта) в изпълнение на приетата през 2011 г. концепция. 

Предложеният проект бе консултиран с международни експерти и са предложени мерки в областта на наказателното правосъдие за деца, и 

промени в действащата система за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Предвидени бяха и 

промени в политиката за превенция и противодействие на поведението на децата в конфликт със закона. В пътната карта бяха включени и 

мерки, насочени към подобряване на съществуващите и изграждане на нови услуги включително и за осигуряване на ефикасното използване 

на наличните ресурси за постигане на по-добри резултати за децата. 

4.2.  Подкрепа за децата в конфликт със закона, децата в риск и техните семейства 

УНИЦЕФ подкрепя реформата в системата за правосъдие за деца и чрез проекта „Подкрепа за децата в конфликт със закона, децата в риск и 

техните семейства”в областите Сливен и Ямбол. Основните цели на проекта са: създаване на координационен механизъм, на местно и 

национално ниво, в случаи на деца в конфликт със закона, който да обхваща  системите за закрила на детето и деца в конфликт със закона; 

създаване на услуги за деца в конфликт със закона, деца в риск и техните семейства. В двете области Сливен и Ямбол се намират и два 

социално-педагогически интерната /СПИ/. Като в партньорство с неправителствени организации УНИЦЕФ започна изготвянето на 

индивидуални оценки на настанените в двата социално-педагогически интерната деца и техните семейства, както и на деца в конфликт със 
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закона и децата в риск в областите Сливен и Ямбол. Анализът на оценките ще позволи разработване и пилотиране на услуги, насочени към 

превенция, ранна интервенция, подкрепа и ресоциализация на децата в конфликт със закона.  

Като част от дейностите по проекта в двете СПИ се провеждат специални извънкласни занимания с цел да се подобри живота на децата в 

интернатите, да се създаде възможност за придобиване на умения и условия за успешната им  ресоциализация.  

4.3.  Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на детското правосъдие. 

УНИЦЕФ оказва методическа помощ и техническа подкрепа на Министерство на правосъдието за целите на успешното изпълнение на 

проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата детското правосъдие”, одобрен и финансиран 

в рамките на фонд „Сигурност” на Българо-Швейцарската програма за сътрудничество.  

 

5. Кампании 

В подкрепа на „Работилница за родители“ през ноември 2012 г. се включиха верига ресторанти „Хепи“ и БГ Радио. Цяла седмица 

предаването „Любими песни за любими хора“ беше посветено на темите за родителството и ползите за родителите и децата от посещенията 

на „Работилница за родители“. Повече от 15 популярни български изпълнители, сред които Графа, Васил Найденов, група Акага, Мариана 

Попова, Вики Терзийска, Ива Екимова, дует Ритон, Наско от БТР, Орлин Горанов, Силвия Кацарова и др. взеха участие и споделиха своя 

опит и предизвикателства в отглеждането на децата си или в общуването с деца като цяло. Като продължение на кампанията в началото на 

2013 г., по bTV, беше излъчена поредицата „Такъв е животът – работилници за родители“, в която бяха показани ползите за децата и 

родителите от програмата. В предаването се включиха и редица известни личности като: посланика на добра воля Ани Салич, Калин 

Сърменов, Владимир Ампов – Графа, Елена Петрова, Тити Папазов и др.  

През декември 2012 г. УНИЦЕФ стартира в медиите застъпническа фондонабирателна кампания промотираща правата на децата от най-

уязвимите групи - децата в институции, децата с увреждания и децата, които живеят в бедност. През цялата година, УНИЦЕФ продължи да 

промотира през национални и локални медии (чрез репортажи, интервюта с експерти, участия в телевизионни и радио предавания) 

безспорните резултати за развитието на децата при приемна грижа и нуждата от социална и здравна подкрепа за семействата на малки деца, 

както и специална, засилена подкрепа на семействата в риск.  

 

6. Анализи 

6.1.  УНИЦЕФ България и екип от консултанти проведе в периода юли – август 2012 г. стартиращо проучване по проект 

„JUST/2011/PROG/AG/1883 „За достоен труд и по-добър живот без дискриминация” с финансовата подкрепа на Европейската комисия, чрез 

Програма за заетост и социална солидарност „ПРОГРЕС” (2007-2013 г.) на Европейската общност, който се изпълнява от Министерството на 
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труда и социалната политика. Целта на проучването е да се идентифицират и изследват нагласите на децата, настанени в специализирани 

институции: какво според тях е дискриминация, какво означава да бъдат третирани справедливо и еднакво; кой и кога според тях ги 

дискриминира; по какви признаци се самоопределят като дискриминирани: раса, етнически произход, увреждане, възраст, религия или 

вярвания и сексуална ориентация, с пресечна точка пол (включително множествена дискриминация). Докладът от проучването е наличен на 

следния адрес: http://www.unicef.bg/bg/article/Diskriminatsiyata-sreshtu-detsata-v-institutsiite/488. 

6.2.  През 2012 година беше проведена и външна оценка на програмата на УНИЦЕФ за развитие на приемната грижа в 9 области. 

Оценката беше проведена от екип на Expert Analysis Group. 

 

Фондация ЛУМОС подпомага екипа на Държавната агенция за закрила на детето в изпълнението на проект „Детство за всички” и 

деинституционализацията на децата с увреждания в България чрез подкрепа на екипа по проекта и персонала на специализираните 

институции за деца с увреждания за подобряване грижата за децата и развитие на професионалните умения и компетенции на работещите с 

тях.  

Подкрепа на проект „Детство за всички” 

 Подкрепа при провеждането на втората детайлна оценка за децата/младежите по проект „Детство за всички” – Лумос, съвместно с 

експерти от ДАЗД и АСП разработи формуляра за втората детайлна оценка, организира и проведе пет обучения на представители от 

ОЗД/ ХУСУ, МК, представители от СИ за представяне на формуляра и методиката за провеждане на оценка. Бяха назначени 30 

консултанти на Лумос, които да участват в организирането и да фасилитират мултидисциплинарната среща за финализиране на 

оценката (Конференция по случай) за всяко дете/младеж.  

 Повишаване капацитета на професионалистите, ангажирани в подготовката на децата за преместване – експертите на Лумос 

подготвиха методическа концепция за подготовката на децата за преместване. На базата на тази концепция беше подготвено и 

проведено обучение през май 2013 год., насочено към основните принципни моменти свързани с подготовката на децата за 

напускане. 

 Сензитивиране на заинтересовани страни по ключови въпроси от процеса на деинституционализацията – Лумос организира и проведе 

Конференция „Ролята на семейството в процеса на деинституционализация”; както и няколко работни срещи свързани с  

методологията на новата услуга ЦНСТ с представители на доставчици и местинте власти.  

 Организиране и провеждане на работна среща с различни доставчици на социални услуги, предоставящи услугите ЦНСТ и ЗЖ – 

идеята на тази работна среща беше да се дебатират различни моменти и трудности, свързани с функционирането на услугите от 

резидентен тип. На срещата беше взето решение подобни срещи, вече по-специфични и по определен работен проблем да се 

http://www.unicef.bg/bg/article/Diskriminatsiyata-sreshtu-detsata-v-institutsiite/488
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организират и провеждат периодично, като „домакинството” се поема от различни организации. Следващата среща беше 

организирана от SOS Детски селища – България. 

 Организиране и провеждане на семинари по аутизъм – една голяма част от децата с увреждания, настанени в специализирани 

институции са диагностицирани като аутисти (или има предположения че са с разстройства в аутистичния спектър). Лумос 

организира и проведе два професионални семинара, посветени на работата с аутисти във Варна и в София. Лектор беше Д-р Ян 

Макклюър – експерт и съветник по работата с хора с разстройства в аутистичния спектър. 

 

Подкрепа на прект „Посока семейство” 

 Организиране и провеждане на обучения и ежемесечни супервизии на персонала във връзка с приложението на Интензивното 

общуване и хранене в 8 пилотните ДМСГД. С дейността се подкрепят специалистите в директната им работа за деца и е част от 

подготвката на децата за напускане на институцията.    

 Провеждане на обучение на местните координатори по проекта за ключовите елементи в процеса на деинституционализация.   

 

Подкрепа ДМСГД Плевен 

Във връзка с поетите ангажименти  на организацията в плана на МЗ за деинституционализация на ДМСГД Плевен беше осигурен  

консултант по Интензивно общуване и хранене/ИОХ/, който работи с 10  деца с тежки увреждания. След обучение по ИОХ на част от 

персонала консултанти на Лумос предоставиха супервизии на случаите. С оглед посрещане на възникнали нужди в хода на работата 

Лумос  финансира оборудването на ателиета за обучителна дейност и свободното време на децата, специализирано оборудване за деца с 

увреждания  и обучение на персонала за работа с подход центриран към интересите на детето.  

 

Фондация Лумос подкрепя  на местно ниво и процеса на деинституционализация на грижите за деца в регион Варна и Добрич: 

 Подкрепа капацитета на 5 ОЗД - та в  двата региона – чрез осигуряване на допълнителни  социални работници в ОЗД Добрич, ОЗД 

Варна, ОЗД Балчик, ОЗД Долни Чифлик, ОЗД Генерал Тошево. Социалните работници работят приоритетно със случаи на превенция 

на изоставянето на деца от 0 до 3 и реинтеграция на деца настананени в ДМСГД. Работата им се подкрепя с  регулярни супервизии от 

страна на експерт на Лумос; 

 Подкрепа на заинтересованите страни в етапа на подготовката за закриване на ДМСГД Варна и Добрич –През периода беше 

извършена подготовка на национално и регионално ниво за изработване на  плана за действие за закриване на двете инситтуции.  

След обучения на персонала в ДМСГД Добрич  започна работа по активно въвличане на семействата на настанените деца в грижата 

по време на настаняването. В двете институции от май 2013г. стартира програма по реинтеграция на настанените деца, която включва 

създаване на мрежа за работа по случаи на реинтеграция , осигуряване на  минимална материлна подкрепа  за семействата и домашни 
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посещения в периода след реинтеграция/ ДМСГД Добрич/. В резултат в ДМСГД Варна са  реинтегирани 3 деца, а в ДМСГД Добрич  -  

2. В ДМСГД Добрич над 20 представители на персонала са обучени и подкрепяни в прилагането на Интензивно общуване и хранене в 

работата си с децата. 

 От май 2013 год. стартира  програма за превенция на ниво родилен дом в Добрич с участие на социален работник ОЗД ,болница и 

община Добрич. От юни 2013 г. във Варна консултант на Лумос оказва директна подкрепа при случаи на деца с увреждания и 

недоносени деца  в родилните отделения на 3 те общински болници.  

  От юни 2013 год. стартира програмата за подкрепа на семейства в риск в община Генерал Тошево. Програмата включва  

идентифициране на рисковите семейства, създаване на общинска мрежа за подкрепа, предоставяне на материална подкрепа  и 

консултиране на семейства с деца от 0 до 3 години.  

 Подкрепа на родителите на децата в ДМСГД Варна и Добрич, ДДМУИ  Рудник и Крушари  за участие в конференции по случай – за 

периода на втората детайлна оценка в двата региона бяха назначени по един консултант на Лумос, който се срещаше и информираше 

родителите за предстоящите промени; бяха отпуснати и финансови средства за подсигуряване на пътуването на някои родители, 

които са в трудно финансово състояние. 

 Подобряване на грижата в Крушари и Рудник – осигуряване на допълнителен персонал (3 детегледачки в ДДУИ Крушари), подкрепа 

на персонала чрез провеждане на семинари и супервизии на тяхната работа; подкрепа на физио и ерготерапевтичната работа в ДДУИ 

Крушари (експерт на Лумос работи пет дни всеки месец с персонала и децата в дома); подготовка и стартиране на прилагането на 

програмата за работа с деца с предизвикателно поведение в Добрич и ДДУИ Рудник (представяне на концепцията пред общините и 

съответните институции, провеждане на въвеждащите обучения). 

 Обучение на доставчици на социални услуги  и специалисти от институциите – обучение по ИОХ и ерготерапия в ДМСГД Добрич, 

Обучение на здравните медиатори за ключовите елементи по деинституционализация, обучение по приемна грижа на екипа на ЦОП 

Владиславово, обучение за екипа на КСУДС, провеждане на супервизии; 

 Обучителни посещения по Включващо образование – проведени две обучителни посещения по включващо образование в Лондон за 

представители от РИО във Варна и Добрич и директорите на Ресурсните центрове във Варна и Добрич. 

 

Фондация ОУК подкрепя проекти в няколко области: помощ за семействата за позитивно родителство с активно включване на татковците и 

предотвратяване изоставянето на децата в институции; реинтегриране на деца от 0 до 3 г. в техните биологични семейства; настаняване в 

приемни семейства при констатиране на насилие в семейството. Фондация ОУК целенасочено помага на цялостния процес на 

деинституционализация и в частност на Държавната агенция за закрила на детето чрез проект за изграждане на Ноу-Хау Център за 

алтернативна грижа за деца. Проектът е насочен към обмен на информация и експертиза на различни нива и се изпълнява от Нов Български 

Университет.  
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За изминалия период Фондация ОУК е направила инвестиции в проекти, реализирани от неправителствени организации за период от 1 до 3 

години за предоставяне на различни видове социални услуги за деца и семейства, превенция на изоставянето, директна работа с младежи 

напускащи институциите, насърчава диалог на европейско ниво за качеството на алтернативните грижи за деца в общността, стимулира 

създаването на стандарти, гарантиращи сигурност на децата в новите услуги и закрила от сексуални посегателства. Новите програми са 

насочени към превенция на сексуалната експлоатация на юноши от домовете и от маргинализирани общности. Фондация Оук подкрепя 

обучителни програми за полицаи, които събират свидетелски показания от деца жертви или свидетели на сексулно насилие.  Стойността на 

инвестицията в областта на ДИ за отчетния период е на стойност 900000,00 щатски долара (1,305,000лева). 

 

„Надежда и домове за децата – клон България“  /НДД/ инвестира сериозен ресурс в подкрепа на изпълнението на правителствената 

стратегия за деинституционализация на децата. Целите на стратегията са част от философията на организацията – всяко дете да има своя дом 

и семейство, в което да се чувства обичано и защитено. Екипът фокусира своята работа в подкрепа на децата от възрастовата група 0 – 3 

години и семействата, воден от убеждението, че изоставянето на бебетата води след себе си травми, които остават за цял живот и пречат на 

тези деца да израснат като пълноценни възрастни хора. Основната цел е политиката по превенция и недопускане на настаняване на бебета от 

0-3г. в специализирана институция в България да има системен и устойчив характер.  

 

През януари 2012г. организацията стартира проекта „Стратегическа деинституционализация и реформа на грижите за деца от 0-3 

години в България” на базата на подписан четристранен меморандум за сътрудничество между Надежда и домове за децата, ДАЗД, АСП и 

МЗ, в подкрепа на проект „ПОСОКА Семейство“, чрез надграждащи и допълващи дейности, в рамките на който ще бъдат закрити 8 ДМСГД 

в областите София, Перник, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Габрово, Търговище и Русе. Целите и дейностите на проекта са свързани с 

практическото прилагане на модела, разработен от организацията за АКТИВНА подкрепа на семействата. Основните ценности при 

прилагането на модела са свързани с:  

-Партньорство както с професионалистите от системата за детска грижа, така и със семействата, с които се работи;  

-Уважение към родителите, с които се работи – акцентиране върху силните им страни и ресурсите за промяна;  

-Приобщаване на децата с увреждания и тежки увреждания, които имат нужда да бъдат приети както от семействата си, така и от 

общността; 

-Устойчивост на нормализираната семейна среда и постигане на самостоятелност при грижата за децата;  

-Най-добрият интерес на детето е от най-голямо значение при определяне на подкрепата. 
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Извършен е анализ и в партньорство с МЗ, ДАЗД и АСП и са идентифицирани направленията, в които чрез изпълнението на проекта ще 

подкрепят усилията за закриване на ДМСГД в осемте пилотни града. Целта на анализа на средата беше да се установят областите, в които 

проектът на МЗ се нуждае от допълнителни инвестиции за да се постигне по-голяма ефективност и устойчивост на резултатите.  

 

Основните направления са: 

1.Подкрепа за координация на процеса на ДИ на областно ниво;  

2.Експертна и специализирана помощ и обучения; 

3.Директна подкрепа (материална и специализирана) на семействата, при които има риск да изоставят децата си и семействата, които искат 

да вземат децата си обратно от институцията. 

 

Подкрепа за координация на процеса на деинституционализация /ДИ/ на областно ниво чрез създаване на областни координационни 

механизми /КМ/по ДИ, които вземат решения за сложни случаи на изоставени деца и деца в риск от изоставяне.  

До момента организацията е подпомогнала сформирането на 7 КМ в областите Перник, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Габрово, 

Търговище и Русе.  

Организацията нае екип от 8 местни координатори в пилотните общини, които:  

- Идентифицират и осигуряват материална/специализирана подкрепа за настаняване на всяко дете от ДМСГД в подходяща семейна среда; 

-В тясно сътрудничество с местния координатор на МЗ, ОЗД, местни доставчици на услуги и РО на болниците изграждат мрежа за 

навременно идентифициране и осигуряване материална/специализирана подкрепа на семействата на деца в риск от изоставяне; 

- Осъществяват техническа подкрепа на екипите по отношение на мобилност и нужда от експертна помощ за работа по конкретни случаи;  

- Координират свикването на КМ по ДИ при сложни казуси. 

Експертна помощ и обучения 
Организацията направи свой пул от експерти, които участват по различен начин в изпълнение на проектните дейности. 

Наети са 3-ма експерти, които подкрепят методологично изпълнението на проекта в областите «законодателството по закрила на 

детето», «деца с увреждания». 
5-ма експерти с директен опит в социалната работа с деца и семейства - оказват подкрепа на местните координатори наети от 

организацията в 8-те общини; провеждат обучения и консултации на ОКМ, професионалисти в сферата на грижа за децата и други 

заинтересовани лица.  

Според спецификата на случаите и ситуацията по места са осигурени експерти в различни области- юридически, медицински, 

психологически, психиатрични консултации и др. 
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Проведена е обучителна програма за областните координационни механизми, която обхваща 6 основни модула:  

- „Защо институциите са вредни за децата”; 

- „Как се закрива институция”;  

- „Какво означава да подкрепяме семействата или моделът на „Надежда и домове за децата“ за АКТИВНА подкрепа на семействата”;  

- „Как да работим ефективно в ОКМ”;  

- „Алтернативни здравно-социални услуги за деца и семейства”  

- Мотивационен тренинг за членовете на КМ.  

 

В обученията взеха участие общо 170 представители на ключовите институции и организации, ангажирани в процеса на ДИ на 

местно ниво – Областна Администрация, РДСП, ДСП, ОЗД, Общини, РЗИ, болници, МЗ, РИО, ДМСГД и НПО. Успоредно с провеждането 

на обученията експертите на организацията осигуряваха и месечни консултации на членовете на КМ, както и на отделни специалисти, 

институции и организации, пряко ангажирани в процесите на ДИ на местно ниво. 

 

Директна подкрепа (материална и специализирана) на семействата в риск да изоставят децата си и семействата, които искат да 

вземат децата си обратно от институцията в следните направления: 
 

Условия на живот:  
-Намиране на жилище;  

-Закупуване на мебели, домакински принадлежности и оборудване;  

-Транспортиране на мебели и оборудване;  

-Плащане на наем за жилище за кратък срок;  

-Плащане на режийни разходи за кратък срок;  

-Закупуване на дърва за горене;  

-Закупуване на храна и други провизии за домакинството за кратък период.  

 

Подкрепа за превенция и реинтеграция чрез подобряване на семейните и социални взаимоотношения:  
- Помощ за осъществяване или подобряване на контактите с роднини;  

- Помощ за развиване на мрежа за подкрепа в местната общност;  

- Насочване към подходящи програми в общността; 
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Физическо и психично здраве: 
-Подкрепа за достъп до здравни услуги; 

-Подкрепа за достъп до специализирани медицински услуги;  

-Подкрепа за достъп до програми за семейно планиране и семейно консултиране;  

-Закупуване на лекарства; 

  

Образование:  
-Осигуряване на достъп/ насочване към образователни програми в общността;  

-Съдействие при записване на децата в детска ясла/детска градина;  

-Закупуване на принадлежности на децата за детска ясла за кратък период;  

-Транспортни разходи за посещение на детска ясла/детска градина; 

  

Трудова заетост и икономика на домакинството  
-Подкрепа за достъп до социално подпомагане;  

-Подкрепа за намиране на работа;  

-Подкрепа при издаване на лични и други необходими документи.  

 

Досега организацията подпомогна семействата на 298 деца в риск да не бъдат изоставени и настанени в 8-те пилотни институции. С 

активната надграждаща и допълваща подкрепа, 38 деца от същите ДМСГД бяха реинтегрирани в техните биологични семейства, а 

други 68 бяха настанени в приемни семейства.  
 

Освен в пилотните общини по проекта на МЗ, организацията работи целенасочено и активно за закриването на ДМСГД в Широка лъка. В 

партньорство с местната власт, представители от Международна социална служба, ДСП, ДАЗД и МЗ стана възможно закриването на дома. 

Извършена е оценка на всяко дете и са осигурени алтернативни услуги за всяко едно от децата. Подкрепена и консултирана е и местната 

власт за изграждане на услуги, базирани в общността на базата на оценка на потребностите на местната общност. 

Организацията подкрепи чрез консултиране местната власт и РДСП при закриването на ДМСГД в гр. Кюстендил и развитие на 

алтернативни, базирани в общността услуги.  

 

По молба на РДСП- Русе, " Надежда и домове за децата-клон България" подкрепи закриването на ДДЛРГ "Райна Гатева". 
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Приносът в реализиране на това партньорство е подкрепа за извеждане на децата в семейна среда, участие в изготвянето на планове за 

извеждане на децата от институцията, материална подкрепа за разширените семейства, разходи по напасване с приемните семейства, 

подкрепа на приемните семейства с базисни условия при стартиране на услугата. 

 

 

Национална мрежа за децата (НМД) е обединение от 115 неправителствени организации, работещи с деца и семейства. Мрежата подкрепя 

реформата за деинституционализация, като критичен и конструктивен партньор на държавните институции. Организациите, членуващи в 

НМД създават добри практики, споделят натрупания опит и са на разположение за участие в дискусии, работни срещи и 

консултации в подкрепа на правителствените дейности в сферата на политиките за децата. В хода на своята работа през годините 

Мрежата е предоставила десетки становища и писма и е участвала със свои експерти във всички открити за НПО работни групи по темите, 

свързани с деинституционализацията.  

 

И в периода юли 2012 - юни 2013 г. Мрежата продължи да сигнализира за наличието на проблемни области в политиката и практиките по 

деинституционализация и развитието на социалните услуги за деца и семейства в България и да предлага предприемането на конкретни 

мерки за преодоляване на трудностите.  

От началото на процеса НМД идентифицира редица предизвикателства, които стоят пред деинституционализацията, но един от най-

сериозните и актуални проблеми е свързан с опасността от замяна на големия тип институции с по-малки. Независимо от редовните 

сигнали, подавани от неправителствени организации (капацитета на ЦНСТ, недостатъчното финансиране и производните, спорно качество 

на услугите и ефект за потребителите) и през 2013 г. продължава практиката със средства от оперативните програми да се създават 

комплекси от услуги1, противоречащи на принципите за социално включване и на изискването сградите да не се отличават от другите в 

общността. В тази връзка актуален остава и проблемът с подготовката на децата, настанени в институции за преместване в новите 

услуги, която на този етап остава пренебрегната и на децата не се осигурява плавен преход и адаптация в новата среда2. Необходимо е в 

изпълнението на проектите по деинституционализация най-добрият интерес на детето да е с приоритет пред сроковете и интересите на 

проектното финансиране и ремонтите на сградите. 

                                                        
1 Според новина от 19.06.2013 г. кметът на община Симитли е подписал договор по ОПРЧР за изграждане на защитено жилище за лица с психични разстройства на втория етаж на 

общинска сграда, в която се намира ЦНСТ за лица с психични разстойства и медицински център. (Източник: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=673483%AE=1) 
2 Според новина от 30.05.2013 г. 62 деца, които са настанени в подлежащите на ремонт помещения в ДМСГД в Пловдив биват местени в други сгради докато трае ремонта по проект 

“Преструктуриране на домовете за медико-социални грижи за деца от 0 до 3 години" за обособяване на помещения, адекватни за предоставяне на новите социални услуги. (Източник: 

http://www.gustonews.bg/?page=article&instanceID=28207) 

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=673483%AE=1
http://www.gustonews.bg/?page=article&instanceID=28207
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През юли 2012 г. Национална мрежа за децата, съвместно с фондация „Сийдър” издаде наръчника „Създаване на нови хоризонти: 

споделяне на опита на фондация „Сийдър” от закриването на дома за деца и младежи с увреждания в Горна Козница”3. Целта на 

наръчника е да подкрепи прилагането на деинституционализацията на практика чрез представяне на отделните етапи на прехода от живот в 

институция към живот в общността и очертаване на появилите се в тази реформа предизвикателства и проблеми. Документът цели да 

запознае читателите с някои аспекти на реформата, които на този ранен етап могат да увеличат шансовете за успех на бъдещи подобни 

начинания.  

 

През юли 2012 г. Национална мрежа за децата организира международна конференция по деинституционализация с участието на 

представители на 17 страни, ангажирани с реформите в грижата за деца, на която бяха представени предварително изготвен анализ на 

практиките за деинституционализация в пост-социалистическите страни и наръчника за деинституционализация „Създаване на нови 

хоризонти”. Анализът „От комунизъм към живот в общността – какво е общото в реформите по деинституционализация на деца и възрастни 

с психични проблеми в региона на бившия СССР”4 разглежда ситуацията в 15 страни участвали в конференцията и дава препоръки за 

подобряване на процеса. 

Национална мрежа за децата участва в междуведомствена работна група за синхронизиране на процедурите по приемна грижа и 

осиновяване, която беше сформирана през август 2012 г. по инициатива на фондация „За нашите деца”, подкрепена от Мрежата. Работната 

група работи с мандат до края на месец март 2013 г., като в края на мандата разработи над две програми за обучение, процедура за 

осиновяване на деца, настанени в приемни семейства и методическо указание за сътрудничество и координация, чиято съдба остана неясна 

предвид политическата ситуация от началото на 2013 г. 

След като в началото на 2012 г. НМД се срещна с министъра на труда и социалната политика и разпространи становище за проблемните 

области, през есента на 2012 г. представители на Мрежата участваха в заседание на междуведомствената работна група по 

деинституционализация, оглавявана от министъра по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев. На заседанието НМД акцентира 

върху проблемите свързани с планираните цели и очаквани резултати по проект „И аз имам семейство”; липсата на опит и подходящи 

ресурси на част от общинските администрации да предоставят социални услуги; недостатъчният и рисков за грижите за децата бюджет за 

издръжка на децата в ЦНСТ и необходимостта от възприемането на принципа „парите следват детето”; значителното забавяне на дейностите 

по проект „Посока: СЕМЕЙСТВО”; необходимостта от разработване на механизъм за наблюдение на качеството на социалните услуги за 

деца и семейства, който да е ориентиран към резултатите и подобрението в качеството на живот на потребителите. 

                                                        
3 Наръчникът е достъпен на: http://nmd.bg/wp-content/uploads/2012/10/BG_Cedar_web.pdf. 

 
4 Пълния текст на доклада на ангрийски език е достъпен на: http://nmd.bg/wp-content/uploads/2012/02/Country_Report.pdf 

http://nmd.bg/wp-content/uploads/2012/10/BG_Cedar_web.pdf
http://nmd.bg/wp-content/uploads/2012/02/Country_Report.pdf
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През 2012 г. Национална мрежа за децата работи съвместно с Мобилтел, МТСП, ДАЗД и Български дарителски форум по проекта „Приеми 

дете. Създай бъдеще”. Основната му цел е да бъде популяризирана и подкрепена приемната грижа в България. Проектът реализира 

информационна кампания в цялата страна за мотивиране на повече семейства да станат приемни родители. В рамките на 2012 г. 100 

новоутвърдени приемни семейства получиха допълнителна финансова подкрепа от 100 лв. месечно за период от 1 година. Национална 

мрежа за децата консултира партньорите и осъществява връзката с приемните семейства. И през 2013 ще продължи финансовата подкрепа за 

200 деца, настанени в приемни семейства. 

През октомври 2012 Национална мрежа за децата беше домакин и съорганизатор на годишната конференция на европейската мрежа 

Юрочайлд на тема „Популяризиране правата на децата в алтернативни форми на грижа в Европа”. Събитието събра над 200 представители 

на организации, работещи с деца и семейства от цяла Европа. Делегатите получиха поздравителен видео-адрес от Ласло Андор, европейски 

комисар, отговарящ за заетостта, социалното включване и приобщаване. Сред говорителите бяха Кристалина Георгиева, европейски комисар 

за международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи, Цецка Цачева, председател на НС, Карстен Расмусен, 

Европейска комисия, ГД Регионално развитие, зам.-председател на Отдел 12 - България. Президентът Росен Плевнелиев беше домакин на 

коктейл за делегатите. С това събитие на най-високо равнище бяха поставени въпросите за извеждането на децата от домовете и 

разкриването на работещи алтернативни услуги.   

В края на 2012 г. Национална мрежа за децата излезе със становище по повод предложението на министъра на здравеопазването за 

намаляване на общата численост на персонала в ДМСГД и прехвърлянето на финансите към програма „Осигуряване на кръв и кръвни 

съставки”. Акцент в становището е необходимостта спестените средства от оптимизацията на персонала в домовете за деца да се 

инвестират в програми и дейности за деца и семейства. Беше предложено да започне вътрешна реформа в рамките на програма „Медико-

социални грижи за деца в неравностойно положение”  по преструктуриране на дейността за развитие на нови услуги за децата и семействата 

в риск, тъй като годишно повече от 2500 бебета постъпват в домовете. 

От началото на 2013 г. Национална мрежа за децата е член на коалиция „Детство 2025”, в която към края на юни членуват 17 организации 

и личности. Целта на коалицията е постигане на гаранция за устойчиво развитие на деинституционализацията, независимо от политическите 

промени, с основен приоритет – развитие на индивидуална грижа в общността за всяко дете, участник в процеса. 

През април 2013 г. Национална мрежа за децата представи годишния доклад „Бележник 2013: какъв е средният успех на държавата в 

грижата за децата”5. Докладът оценява изпълнението в рамките на календарната 2012 г. на избрани държавни ангажименти в сферата на 

политиките за деца и семейства в България. За изпълнението на ангажиментите, разгледани в частта „Деца в институции и 

деинституционализация” независимите експерти от оценяващата комисия поставиха оценка Среден 3. Беше проследено изпълнението на 

ангажименти са свързани с изработването и пилотирането на нов механизъм на финансиране на социалните услуги, обвързан с качеството и 

                                                        
5 Пълния текст на бележника можете да видите тук: http://nmd.bg/wp-content/uploads/2013/04/belejnik2013_web.pdf. 

http://nmd.bg/wp-content/uploads/2013/04/belejnik2013_web.pdf
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нуждите на клиентите (Слаб 2);  развитие на услугата приемна грижа (Добър 4); стартиране на проект за реформа в 8 пилотни ДМСГД 

(Среден 3); Развитие на услуги за подкрепа на осиновители и осиновени (Среден 3.50). В доклада са отправени конкретни препоръки за 

подобряване на ситуацията по изпълнението на всеки от цитираните ангажименти.  

Национална мрежа за децата е партньор и национален координатор на кампанията “Да отворим врати за децата на Европа”6 (Opening 

Doors for Europe’s Children) на организациите „Юрочайлд” и „Надежда и домове за децата”. Инициативата е в подкрепа на реформирането на 

институционалната грижа за деца и се осъществява на европейско и национално равнище, в партньорство с организации от 12 европейски 

страни. Кампанията беше официално открита на 6 юни 2013 г. със събитие в Европейския парламент и цели да повлияе на процеса на 

планиране на структурните фондове за периода 2014 – 2020 г. така, че да има възможност за финансиране на реформи по 

деинституционализация. 

 

Организации-членове на Национална мрежа за децата участват в Междуведомствена работна група за стандарти за услуги за хора, 

преживели домашно насилие, която беше сформирана през април 2013 г. в АСП.  

През юни 2013 г. Национална мрежа за децата инициира среща с народни представители от новоизбрания парламент по повод обявеното 

намерение за преместване на ДАЗД към Министерство на младежта и спорта. Един от акцентите в разговорите беше гарантирането, че 

реформата по деинституционализация ще продължи. Депутати от 3-те парламентарно представени партии заявиха, че грижата за децата 

остава във фокус на работата на правителството, но средствата за деинституционализация следва да се усвояват по-ефективно и ефикасно и 

ще се търси диалог за подобряване на процеса. 

През 2012 и 2013 г. организациите-членове на Национална мрежа за децата участваха в редица инициативи, свързани с реформата по 

деинституционализация. Неправителствените организации продължиха да предоставят социални услуги за деца и семейства – както като 

държавно-делегирани дейности, така и под формата на самостоятелни проекти, финансирани от външни за страната донор; осъществиха 

различни изследвания, целящи да информират и подобрят процеса на деинституционализация; предоставиха експертиза в рамките на 

работни групи за подобряване на законодателната и регулаторната рамка; оказваха доброволна и безвъзмездна подкрепа в предоставянето на 

социални услуги от стана на местните власти, както и в изпълнението на отделни инициативи и проекти, свързани с реформата на грижата за 

деца.  

 

Изследователскап дейност в подкрепа на процеса 

 

                                                        
6 http://www.openingdoors.eu/ 

http://www.openingdoors.eu/
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Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца е създаден в Нов български университет по проект “Завръщане у дома от Дома” 

финансиран от Фондация Оук, насочен към подкрепата на процеса деинституционализация. Центъра се стреми да осигури условия за 

взимане на решения, касаещи деинституционализацията и развитието на алтернативни услуги за родители и деца, насочени към детето и  

направени по прозрачен начин, на базата на добри практики и чрез постоянно и координирано включване на всички заинтересовани страни в 

стратегията – министерства, НПО, общини, експерти, донори, представители на медиите. Центърът е консултантска и изследователска  

организация, която работи с правителството на Република България за това преустановяването на използването на институционална грижа и 

развитието на услуги в общността да се извършват по начин, който цени уникалността на всяко дете, зачита мнението му и подкрепя 

родители и общности в осигуряването на сигурна семейна среда. Визията на Центъра е да поддържа сътрудничество между 

заинтересованите страни; да обобщава и развива българския опит в деинституционализацията; да разработва ефективни стратегии за 

деинституционализация и развитие на семеен тип грижи;  да гарантира, че напредъкът е внимателно проучен и пропуските в политиките и 

тяхното прилагане са идентифицирани и адресирани; да създава принципи и процедури , осигуряващи прозрачност на работата си. Целите на 

Центъра са да подобри координацията и комуникацията между всички заинтересовани страни;  да подпомогне планиране процеса на 

деинституционализация чрез събиране, обобщаване и анализ на данни; да осигури информационно обезпечаване на Плана за действие и 

неговата актуализация (национални и международни добри практики); да създаде механизъм, гарантиращ че мненията, знанията и опита на 

всички участници в  деинституционализацията, и особено на децата и техните семейства се вземат предвид от лидерите й. 

 

Центърът осъществява своите цели чрез партньорство с ключови участници в деинституционализацията; идентифициране на приоритетни за 

деинституционализацията задачи и подпомагане при търсене на решения чрез консултации, осигуряване нa данни, провеждане на 

изследвания; адресиране на проблеми чрез различни методи, които изследват силни страни  

 

Направление Дейности Изпълнение на дейността Изводи и препоръки 

ИЗСЛЕДВАНИЯ Проект „Изследване на процеса на 

деинституционализаци: Случаят България“ 

 

Проектът е заявен от Европейската Комисия 

Продължителност: 2012 – 2013 г 

Цел на проекта: 

 да проследи и опише процеса на 

деинституционализация (ДИ);  

 да въвлече в диалог и процес на учене участниците в 

Обучение в метода Изследване 

чрез действие; събиране и анализ 

на данни, супервизия, въвличане 

на участници, подготовка на 

материали за комуникиране на 

находките от изследването, 

разработване на финален отчет. 
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процеса на ДИ на всички нива; 

 да постигне по-добро разбиране за ДИ в България;  

 да комуникира резултати към международната 

общност от професионалисти и изследователи.  

Изследователи : екип от 9 изследователи , преминали 

през процедура на подбор и обучени от консултантите. 

Консултанти: 

 Университет на Западна Англия 

Участници: 

Представители на общинските администрации, 

представители на НПО, професионалисти от 

помагащите професии, деца, родители.  

 

Проект „Разработване на информационна система по 

проект „Детство за всички“ на ДАЗД“ – проект, 

който цели закриването на домовете за деца с 

увреждания 

 

Проектът е заявен от ДАЗД 

Продължителност: 2012-2013  

Цел на проекта: Надграждане и оптимизиране на 

съществуващата информационна система на ДАЗД, 

създадена за целите на управлението на проект 

„Детство за всички“ 

Участници: НБУ ,експерти от ДАЗД, Медицинска 

академия, фондация Сийдър, фондация „Надежда и дом 

за децата“, фондация „Лумос“, Фондация „Де 

Пасарел“. 

Партньори: ДАЗД 

Приключени дейности:  

 Анализ на съществуващата 

система 

 Създаване на структура за 

събиране на данните, която 

интегрира променливите/ 

индикаторите, по които се 

събират данните 

 Създаване на 

информационната система 

 Обучение на 90 

представители на 

институциите, които ще 

ползват информационната 

система 

 Провеждане на оценка на 

създадената система от 

НБУ инвестира съществени 

усилия и ресурс, за да 

допринесе за 

изработването и 

установяването на 

информационната система. 

НБУ дари 17 бр. 

Компютърни 

конфигурации за 

институциите по места, за 

да се осигури технически 

прилагането на системата. 

За тази цел също беше 

ангажирана подкрепата на 

Национално сдружение на 

общините. 

Очакваме да бъдат 
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независим експерт  

 Извършени тестове, 

настройки и корекции по 

системата, съгласно 

резултатите от тестовете 

 Изработен втори модул за 

обработка на данните за 

строителните дейности на 

ЦНСТ  /по заявка на 

възложителя/ 

Предстоящи дейности: 

 Преливане на данните от 

съществуващата система в 

новата 

 Инсталиране на 

информационната система на 

сървър 

 Предаване на финален 

продукт на заявителя /ДАЗД 

предприети последните 

стъпки от страна на ДАЗД 

за финализиране на 

проекта. 

Проект „Медиен анализ“ на публикации в областта 

на детските права и деинституционализацията 

Проектът е заявен от  ДАЗД като продължение на 

Медиен анализ 2011 
Продължителност: януари 2013 г – май 2013 г 

Цел на проекта: 

Да анализира публикациите в темата Детски права и 

деинституционализация и създаде обучение за това как 

да се подготвя общността за ДИ през медиите. 

Изследователи : Стопанска Камара и екип от 

студенти от НБУ, Програма „Психология“ 

Приключени дейности:  

 Анализирани са публикации. 

 Подготовка на финален 

доклад с препоръки 

 

Предстоящи дейности: 

 Предаване на анализа  
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Проект  Оценка и анализ на комуникацията и 

координацията на различните дейности в 

изпълнение на Националната стратегия „Визия за 

деинституционализация на децата в Република 

България“ на общинско ниво(2012) 

Проектът е заявен от ДАЗД 

Продължителност: април – юни  2012  

Цел на проекта:  

 Да предостави  информация за координацията 

между всички страни на местно ниво, ангажирани с 

изпълнение на проектите, заложени в Плана за 

действие в изпълнение на Националната стратегия 

„Визия за деинституционализация на децата в 

Република България”. 

 Да предостави анализ на информацията, на чиято 

основа да се  взимат обосновани решения, 

подпомагащи  изпълнението на Плана за действие. 

 Да извърши оценка и сравнителен анализ на 

процесите на координация между различните звена, 

структури и екипи в общината, изпълняващи 

дейностите в Общинската стратегия за развитие 

на социалните услуги.  

 Да препоръча начини за подобряване на 

комуникацията и координацията на местно ниво. 

Приключени дейности:  

 Изследването е приключило 

съгласно утвърдените 

срокове, но поради характера 

на находките от него, бе 

отложено тяхното публично 

представяне 

 Разработване на подходящ 

формат за комуникиране на 

находките 

 Подготовка и провеждане на 

финална 

конференция/работна среща 

за представяне на резултатите 

чрез подхода PAAR 

Предстоящи дейности: 

 Подготовка и провеждане на 

обучения по прилагане на 

представения метод 

/септември 2013/ 
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Участници: служители на Отделите за закрила на 

детето към Дирекции „Социално подпомагане” 

(териториални структури на Агенцията за социално 

подпомагане); представители на общински 

администрации, ангажирани със социални услуги; 

представители на местни НПО, чиито предмет на 

дейност е развиване и предлагане на  социални услуги в 

общността; представители на персонала работещ в 

услугите.  

Изпълнители: Агенция Алфа Рисърч и Институт за 

социални дейности и практики 

Партньори: ДАЗД, АСП, МЗ 

Оценка на процеса на закриване на ДДМУИ 

Могилино, ДДМУИ Горна Козница и ДМСГД 

Тетевен  

Проектът е заявен от  ДАЗД  

Продължителност: април 2012 г –октомври 2012 г 

Цел на проекта: Събиране на данни за закриването на 

три институции в България, анализ на находките и въз 

основа на наученото, изготвяне на препоръки към 

процеса на предстоящи закривания на домове. 

Резултатите бяха представени на финална конференция 

през октомври 2012   

Изследователи : Екип от 8 обучени изследователи и 

консултанти от Университета в Централен Ланкшир 

Резултат – Ръководителят на 

проект „Детство зо всички” 

използва резултатите от 

изследването, за да договори 

промени в проекта, които да 

улеснят подготовката на децата 

за преместването в новите услуги  

 

Финансов анализ на общинските услуги за 

деинституционализираните деца от ДДМУИ 

Могилино, ДДМУИ Горна Козница и ДМСГД 

Тетевен  

Проектът е иницииран от Ноу Хау Център 

Резултат – Изследователските 

находки са представени пред 

всички заинтересовани страни и 

се използват за лобиране за 

повишаване на средствата, които 
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Продължителност: април 2012 г –юни 2012 г 

Цел на проекта: Събиране и предоставяне на данни и 

доказателства за финансирането на услугите в 

общността за деинституционализираните деца от трите 

закрити институции. Резултатите бяха представени на 

съвместно събитие с ДАЗД през юни 2012   

Изследователи : Екип от Клуб „Икономика 2000” 

държавата осигурява за издръжка 

на социалните услуги  

Проект за оценка на закриването на две институции 

/ДМСГД/– в Широка Лъка и Кюстендил  

Проектът е заявен от Hope and Homes for Children 

/HHC/ 

Продължителност: шест месеца след подписване на 

договора /юли 2013 - януари 2014 г./ 

Цел на проекта: 

 Да изучи и документира ДИ в Кюстендил и Широка 

Лъка от гледна точка на ефекта от закриването на 

дома върху: деца, родители, заинтересовани лица от 

общността, политически лидери.  

 Да сравни двата процеса с цел изучаване на това как 

организацията контекстуализира приложението на 

модела така, че и двата дома да бъдат закрити.  

Изследователи : екип от 4 изследователи , психолози 

от НБУ  

Консултанти: Reflective learning International 

Участници: Представители на общинските 

администрации, представители на НПО, 

професионалисти от помагащите професии, деца, 

родители, заинтересовани лица от общността, 

политически лидери 

Приключени дейности:  

 Създаден изследователски 

екип 

 Проведено обучение на 

изследователския екип по 

прилагане на 

изследователския метод 

Предстоящи дейности: 

Стартиране на изследването 

 

 

Проект „Спиране на маргинализиране на ромите в Приключени дейности:   
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Кюстендил чрез създаване на модел за развитие на 

общността” 

Проектът е иницииран от Ноу Хау Център 
Продължителност: февруари 2013 г – май 2016 г 

Проектът е в начална фаза на изпълнение.  

Цел на проекта: 

Да създаде Модел за прекратяване на 

маргинализацията на роми, който да информира 

подобни процеси в други общности. 

Изследователи : Център „Български институт за 

отношения между хората“, НБУ; Департамент 

„Когнитивна наука и психология“, НБУ;  Университета 

на Централен Ланкашир; БАН,  International University 

College; местни изследователски екипи 

Консултанти: 

Университет на Централен Ланкашир 

Партньори:  Ноу-хау център за алтернативни грижи 

за деца, Нов български университет,   Фондация 

„Здраве и социално развитие” и Община Кюстендил.   

Участници: 

Деца и семейства от уязвими групи в ромското гето и в 

българската общност, общински и неправителствени 

организации, услуги в общността.   

 Разработена структура за 

функциониране и 

управление на дейностите и 

екипите по проекта 

 Сформиране на 

изследователски екипи 

 Сформиране на местни 

екипи 

 Изпълнени процедури за 

строеж на сграда в кв. Изток, 

гр. Кюстендил 

 Разработени план и 

методология и етична рамка  

на изследванията  

 

КОНСУЛТАЦИИ Поддържане на уебсайт на НХЦ и издаване на 

ежемесечен информационен бюлетин. 

 

Уеб сайтът и бюлетинът имат за цел да информират и 

подготвят професионалистите и гражданите за процеса 

на деинституционализация 

  

Развиване на обучителни материали по темата Приключени дейности:   
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„Реинтеграция“  Провеждане на интервюта с: 

отделите за закрила на детето 

и дирекция за социално 

подпомагане / персонала на 

ДДУИ /специалисти 

 

 Обобщаване на резултатите от 

изследването и изготвяне на 

доклад по случая 

Провеждане на супервизии на случаи по заявки на 

ОЗД 

  

Провеждане на обучителни семинари за специалисти 

от отделите „Закрила на детето“, София – град към 

АСП 

Задачата е инициирана от НХЦ в отговор на заявена 

потребност от АСП 
Продължителност: май – юни 2013 г. 

Цел на проекта: 

Да обучи специалистите от ОЗД по следните теми: 

 Ролята на социалните  работници при 

осигуряване на сътрудничество на различните 

организации, въвлечени в ДИ и осигуряване на 

екипност в работата по отделни случаи, при 

подготовката  на децата и техните семейства 

за предстоящите промени в контекста на ДИ и 

в подкрепа на децата при преместването и 

адаптирането към новите услуги 

Лектори : екип от НХЦ 

Приключени дейности:  

 Проведени 3 семинара на 

тема: Ролята на социалните 

работници от отделите за 

„Закрила на детето“ в 

процеса на  

деинституционализация 

 Обучени 36 служители от 

ОЗД, София – град  

 Изготвяне на анализ от 

проведените обучения 

 

Предстоящи дейности: 

 Планиране на следващи 

стъпки по линия на 

повишаване капацитета на 

специалистите в ОЗД  

 

Проект „Подготовка на специалисти по проблемите 

на  Деинституционализацията в област Кюстендил“  

Приключени дейности:  

 Обучение на представителите 
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Продължителност: Юни 2012 – Април 2013 

Цел на проекта:  

Да развие обучителна програма 

 

Участници:Представители на всички местни и 

държавни структури, изпълняващи проекти по 

Деинституционализация , доставчици на услуги, и НПО 

Партньори: Община Кюстендил  

на институциите и 

общинските структури в 

региона с цел изучаване и 

синхронизиране на знанията и 

опита им в работа по случаи с 

деца и семейства, свързани с 

процеса на ДИ  

 Провеждане на индивидуални 

супервизии 

 Провеждане на семинар 

 

Предстоящи дейности: 

• Оценка на обучителния модул 

ПОЛИТИКИ И 

ВЗАИМОДЕЙСТ

ВИЕ С 

ЦЕНТРАЛНИ, 

МЕСТНИ 

ВЛАСТИ И 

ПАРТНЬОРСКИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Създаване и координиране на Коалиция „Детство 

2025“ с участието на НПО, донорски организации и 

академични институции, работещи в областта на 

деинституционализацията.  

Процесът е иницииран от Ноу-хау център като 

възможност за подържане на връзка с 

Междуведомствената работна група по 

деинституционализация и продължи с полагането на 

съществени усилия за създаване на конструктивен 

диалог с членовете на Правителството.  

Продължителност: Стартиран е през ноември 2012 г. 

Цел на проекта:  Целта на Коалицията е да предложи 

система за координирани действия  между държавни, 

неправителствени и академични институции , 

работещи в областта на деинституционализацията.  

Участници в Коалицията: Българска асоциация за 

лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ), Български 

Приключени дейности:  

 Създадена структура за 

координиране на работата на 

Коалицията. Функциите на 

Координатор на дейностите 

на Коалицията се изпълняват 

от Ноу-хау център.  

 Изработване и приемане на 

Кодекс и Програмен документ 

на Коалицията. 

 Провеждане на кръгла маса на 

тема: “Политически и 

обществени гаранции за 

устойчиво развитие на 

процеса на 

деинституционализация” с 

участието на представители 
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център за нестопанско право, Българска асоциация на 

клиничните психолози, Сдружение „Еквилибриум, 

Фондация „За нашите деца”,  Фондация „Лале”,  

Фондация „Лумос”, Международна социална служба-

България, „Надежда и домове за децата – клон 

България”, Ноу-хау център за алтернативни грижи за 

деца-НБУ, Сдружение за педагогическа и социална 

помощ за деца ФИЦЕ – България, Фондация „Сийдър“, 

SOS Детски селища България,  Харалан Александров, 

Фондация „Де Пасарел България“ , Фондация “Карин 

дом”, Национална мрежа за децата.                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

от МТСП, АСП, ДАЗД, МЗ, 

МОН, МРРБ, институцията на 

Омбудсмана, НСОРБ, 

УНИЦЕФ, медии, 

неправителствени 

организации и академични 

институции.  

 Внесено писмо до Министъра 

на труда и социалната 

политика относно включване 

на представители на 

гражданските организации в 

работата на 

Междуведомствената работна 

група по 

деинституционализация и 

сформиране на работна група 

за разработване на 

финансовия механизъм за 

пренасочване на средствата от 

институционалната грижа към 

новите алтернативни услуги и 

мерки. 

 Внесено писмо до г-н Пламен 

Орешарски, министър-

председател на Р България, 

председателя на Народното 

събрание, Министъра на труда 

и социалната политика, 

Омбудсмана и председателите 
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на парламентарните групи 

относно предложението за 

прехвърляне на Държавната 

агенция за закрила на детето 

(ДАЗД) към Министерството 

на младежта и спорта, заявено 

от г-н Пламен Орешарски 

 Публични изяви:  

- Публикуване на 

прессъобщение и отворено 

писмо от името на 170 

организации по повод 

предложението за 

преместване на ДАЗД към 

Министерството на младежта 

и спорта.  

- Проведена пресконференция в 

БТА по повод предложението 

за преместване на ДАЗД.  

- Интервюта в печатни и 

електронни медии по повод 

предложението за 

преместване на ДАЗД и 

политиките по закрила на 

детето. 

- Среща с народни 

представители. 

 

Консултиране и участие в работни групи на МТСП и 

ДАЗД за разработване на програмни документи, 
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методики за работа с деца и семейства, алгоритъм за 

преместване на децата от институциите в новите 

услуги 

 

 

В резултат от проведени срещи и комуникацията на коалицията със служебното правителство през април - май стартира процес на 

включване на НПО в междуведомствената работна група (МРГ) по деинституционализация, като беше разработен и механизъм за подбор и 

номиниране на представители на неправителствени организации в състава на МРГ. В разработен проект на Концепция за управление и 

реализиране на деинституционализацията беше предвидено сформиране на Национално експертно звено по деинституционализация, чиято 

цел ще бъде вземането на оперативните решения в реформата. От страна на МТСП бяха направени и постъпки пред МФ за сформиране на 

междуинституционална работна група, която да разработи механизъм за насочване на средствата от закриването на специализираните 

институции към услуги в общността за деца в риск и техните семейства. Със Заповед ЗМФ – 1137 от 19.09.2013 година на Министъра на 

финнасите такава работна група, беше създадена. В дейността й ще вземат участие представители на МФ, МТСП, МЗ, АСП и ДАЗД. 

 

 

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ: 

 ДМСГД – Домове за медико-социални грижи за деца – тези домове са на подчинение на Министерството на здравеопазването. В тях 

се отглеждат деца от 0 до 3-годишна възраст (здрави и с увреждания, като някои деца с увреждания остават над 7-годишна възраст). 

 ДДЛРГ – Домове за деца, лишени от родителска грижа – тези домове са децентрализирани и са на общинско подчинение под 

методическото ръководство на Министерството на труда и социалната политика. Децата в тях са разпределени във възрастовите 

групи от 3 до 7 години и от 7 до 18-годишна възраст. 

 Домове за деца с увреждания – те са децентрализирани към общините и са на методическо подчинение на Министерството на труда и 

социалната политика. В тях се настаняват деца с увреждания над 3-годишна възраст: 

ДДУИ – дом за деца с умствена изостаналост  

ДДФУ – дом за деца с физически увреждания 

 ДАЗД – Държавна агенция за закрила на детето 

 АСП – Агенция за социално подпомагане 

 РДСП – Регионални дирекции за социално подпомагане към Агенцията за социално подпомагане 

 ДСП/ ОЗД – Дирекции „Социално подпомагане” и структурираните към тях Отдели „Закрила на детето” на местно ниво 
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 МТСП – Министерство на труда и социалната политика 

 МЗ – Министерство на здравеопазването 

 МФ – Министерство на финансите 

 МП – Министерство на правосъдието 

 МОМН – Министерство на образованието, младежта и науката 

 МРР – Министерство на регионалното развитие  

 МЗХ – Министерство на земеделието и храните 

 НСОРБ – Национално сдружение на общините в Република България 

 ЕУП – екип/ и за управление на проекта 

 ОПРЧР – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

 ОПРР – Оперативна програма „Регионално развитие” 

 ОПТП – Оперативна програма „Техническа помощ“ 

 ПРСР – Програма за развитие на селските райони 

 ЦНСТ – Център за настаняване от семеен тип 

 СКЦ – Семейно-консултативен център  

 ЗМБ – Звено „Майка и бебе” 

 СПС – специализирани приемни семейства 

 ЦОП – Център за обществена подкрепа 

 ДЦДУ – Дневен център за деца с увреждания 

 ДЦДВУ – Дневен център за деца с физически увреждания 

 РЕД – Регионален екип по деинституционализация 

 ЕК – Европейска комисия  

 ЕС – Европейски съюз 

 НЗД – Национално звено по деинституционализация 

 НДД – „Надежда и домове за децата – клон България“ 

 НМД – Национална мрежа за децата 

 КМ – Координационен механизъм 

 ДИ - Деинституционализация 

 


