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1. Резюме 
България е първата страна в света, чието правителство си поставя за цел да 
закрие всички домове за деца в страната и да ги замести с мрежа от услуги за 
деца и семейства в общността.  

Политиката по деинституционализацията (ДИ) е процес, стартирал официално в 
България през 2010 г. с приетата от Министерски съвет Визия,която изразява 
политическа воля за разрешаване на проблема с отглеждането на деца в 
условията на институционална грижа и извън семейната им среда. 

Проектът „ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОЦЕСА НА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ: СЛУЧАЯ 
БЪЛГАРИЯ”е по идея и се изпълнява от Ноу-Хау Център за алтернативни грижи 
за деца, Нов Български Университет, в четири области в страната – Бургас, 
Велико Търново, Видин, Пазарджик. Проектът представлява качествено 
изследване, чиято цел е да изучи процеса на ДИ в период от една година 
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(октомври 2012 г. - октомври 2013 г). Изследването си поставя за цел дасъбере 
и анализира данни за ефекта на ДИ върху деца, родителите, професионалисти 
и общности; да препоръча стратегии за планиране, прилагане и управление на 
ДИ; да предложи индикатори за оценка на ДИ. 

Участници в изследването са помагащи професионалисти, родители, деца, 
държавни служители на регионално ниво (РДСП, РИО на МОН, ОЗД), общински 
власти и други заинтересовани участници в процеса. 

Българският изследователски екип на Ноу-Хау Център за алтернативни грижи 
за деца, Нов български университет са д-р Антоанета Матеева, Биляна 
Житарова, Диляна Керанова, Златка Ангелова, Илияна Малинова, Милена 
Симова, Наталия Михайлова, Стоян Михайлов, д-р Харалан Александров, а 
международни консултанти са проф. Бари Пърси Смит и проф. Пол Хогет от 
Университета на западна Англия. 

Изследователите използват метода Изследване чрез действие (Action research), 
за да изучат процеса на ДИ в неговото развитие. Екипът включва всички 
участващи в изследването в процесите на събиране на данни, анализ на 
дейностите в ДИ, учене от процеса и прилагане на полученото в изследването 
знанието в практиката на ДИ.През периода на изследването бяха провеждани 
редовни срещи с ключови участници в ДИ, които встъпваха в ролята на съ-
изследователи. Тяхната работа беше организирана от въпроса: „Какво можем 
да научим за процеса на промяна, включен в проектите по ДИ, като изследваме 
неговите успехи и трудности? ”Изследването породи диалог,чрез който се 
създава ново знание, което да бъде използвано да информира и подобри 
практиката на ДИ. Избраният метод позволява да бъде изучаван процес, 
случващ се в момента на изследването, а също така има за цел участниците в 
изследването да бъдат активни в събирането на данни и създаването на знание 
за ДИ и използвайки това знание, директно да влияят върху неговото развитие.  

Докладът отразява ключови находки за процеса на ДИ, идентифицирани от 
качествено изследване, представящи споделеното разбиране на участниците в 
него за основни теми свързани с процеса на ДИ като природата на ДИ, 
управление и реализиране на процеса, използването на местните ресурси и 
опит, ролята на децата и родителите, новите резидентни и съпътстващи услуги 
в общността, ролята и отговорностите на участниците в процеса и др. 

2. Контекст на Деинституционализацията в България 
2.1. Началото. Периода преди 2001-2002 г.  Период на 1

програмите и проектите по ДИ  
След демократичните промени в страната в края на 90-те години на 20 в. и 
след навлизането на западен опит и информация за практиките в социалната 
сфера и грижата за деца извън семейна среда, започва бавен и 
непоследователен процес на преосмисляне на разбирането за отглеждане на 
деца в институции. Този процес се основава на европейските документи за 

 При първоначалното обсъждане на изследването, изследователският екип раздели 1
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правата на децата и развиващото се сред специалистите модерно схващане за 
най - добрия интерес на детето. 

Първият сериозен опит за преосмисляне на ролята на държавата и за промяна 
на институционалното отглеждане на деца се прави през 2001 г. с планирането 
и реализирането на проект Реформа за повишаване благосъстоянието на 
децата в България. Основната цел на тази реформа е формулирана като 
“Подобряване благосъстоянието и защита правата на децата в България чрез 
насърчаване на подходи към благосъстояние на децата в общностите, като 
деинституционализация, услуги за превенция на изоставянето и услуги по 
закрила на децата на улицата, като икономически ефективни алтернативи на 
институционализираната грижа за детето” . Планиращите и реализиращи 2

проекта екипи си поставят сериозни цели, индикирани като намален дял на 
децата, настанявани и живеещи в институции за сметка на настанените в 
среда, близка до семейната. Освен това, сериозно внимание се обръща на 
разработването и предлагането на образователни и здравни услуги за 
високорискови общности, реинтеграция. 

Пряк резултат от реализирането на проекта е укрепването на капацитета на 
системата за закрила, създаване на ДАЗД и ОЗД. Темата за ДИ се появява за 
пръв път, разбирана и планирана основно чрез разработване на услуги по 
превенция на настаняването извън семейна среда и реинтеграция. Очаква 
се, по този начин да се спре входа към институциите и да се отвори изхода, 
което да доведе до постепенното и поетапно закриване на домовете. Сериозна 
тема, още преди старта на проекта е броенето на децата в институции и 
определението за СИ. Тази тема е дискусионна за професионалната общност. 
Дефиницията за СИ определя като такива всички институции – социални, 
образователни и медицински, в които децата пребивават за различен период от 
време, настаняват се по различни закони, но не живеят със семействата си. 
Броят на децата, живеещи в така дефинираните институции е над 35 000. 

Проектът се финансира от няколко източника – Заем от Световна банка, 
Българското правителство, ЕС, Британското правителство, Японския фонда за 
социално развитие, Швейцарската агенция за сътрудничество и развитие на 
обща стойност приблизително 22 млн. Евро. 

До 2003 г. реално се осъществяват подготвителни дейности по проекта, 
определени са пилотните общини за изграждане на КСУДС, терените за 
строителство на сгради. Освен това се разработва и започва прилагането на 
програма за обучение на социалните работници от ОЗД за индивидуална оценка 
и планиране на работата по случай. 

Персоналът на СИ не е включен в планирането и реализирането на реформата. 
Тя се осъществява извън институциите, като комплекс от услуги за спиране на 
входа и отваряне на изхода. Всички усилия по социална работа с детето и 
неговото семейство са съсредоточени в ОЗД. 

Успоредно с това, в страната започват работа редица международни НПО, които 
реализират пилотни проекти за създаване на модели за ДИ и подобряване на 
положението на децата в институциите – Спасете децата, Европейски детски 
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тръст, Всяко дете, Кеър и др. Създават се и първите български НПО, който 
декларират като свои визии подобряване положението на децата – БАЛИЗ, 
ФИЦЕ, ИСДП, НЦРИ, Фондация “Стъпка по стъпка” и др. 

Опитите за реформа на институциите отвътре са единични и в повечето случаи, 
насочени към подобряване качеството на живот. Промяна на модела на грижа в 
институциите е рядкост и не се посреща добре, поради идеята, че ДИ е 
свързана със затваряне на входа, а не с промяна на модела (такъв е случаят с 
ДДЛРГ “Асен Златаров” в София).  

Законовата и нормативна база не е съгласувана и макар и с приет ЗЗД, 
настаняването в институциите става по реда на други закони и правилници – 
МОН и МЗ. 

Този първоначален етап от развитието на идеята за ДИ се характеризира с не 
системни дейности и проекти, предимно провеждани на проектен принцип и 
финансирани от международни организации. Те са насочени към определени 
целеви групи, /напр. деца с увреждания/ и се осъществяват в отделни градове 
и институции, базирани на конкретен модел, разработен от финансиращата 
организация. Тези дейности и практики се стремят да подобрят състоянието на 
децата в домовете, но нямат необходимата устойчивост и са лишени от 
цялостен подход и разбиране за развитието на детето. 

В този период цялата отговорност за социалните дейности е в ръцете на 
държавата и отсъства идеята за децентрализацията им и развитието на 
социални услуги в общността. Също така, гражданският сектор в социалната 
сфера е слабо развит и представляван само от няколко големи международни 
неправителствени организации.  

2.2. Периода 2003-2009 г. 
Периодът 2003-2009 г. се характеризира с целенасочени и структурирани 
усилия от страна на държавата и гражданския сектор за промяна в структурата 
и нормативната уредба на социалната сфера. Приети са съществени промени в 
Закона за социално подпомагане, Закона за закрила на детето и др. нормативни 
и поднормативни актове, които регламентират децентрализацията на 
социалните услуги /с изкл. на ДМСГД/ и позволяват делегирането на услуги от 
общините на НПО сектора. Преминаването на социалните домове от държавна в 
общинска отговорност, пораждат редица проблеми свързана с липсата на 
капацитет у общините да планират и управляват социалните дейности на своята 
територия. Това изисква развитието на публично-частните партньорства, чрез 
които да се използва натрупаното знание и експертиза в НПО сектора. Този 
процес на трупане на експертиза, систематизирано учене и развитие и 
включването на НПО в процеса на местно и национално ниво, обогатява 
разбирането, знанието и нагласите на все повече преки или косвени участници 
в процеса, а също така и на самите общности. 

През 2003 г. се извършва първата промяна на ЗЗД, която променя дефиницията 
за СИ. "Специализирани институции" са домове пансионен тип за отглеждане и 
възпитание на деца, в които те са трайно отделени от своята домашна среда.‑  3
Това определение променя броенето на децата в институциите и те се оказват 
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малко над 11 000, само защото от бройката отпадат децата в различните видове 
училища с пансиони. СИ, според актуалното тогава определение са ДМСГ, 
подчинени на МЗ, ДДЛРГ, подчинени до 2007 г. на МОНМ, а след това на 
общините и ДДМУИ, които от същата година преминават на общинско 
подчинение. 

Тази година е важна и поради това, че започва процес на синхронизиране на 
законодателството и промяна на правилниците за функциониране на всички 
институции. В резултат от тези промени започва преглед и настаняване от съда 
на всички деца, живеещи в институциите. 

Освен това започва процес на лицензиране на доставчици на социални услуги и 
създаване на под законова нормативна база – Наредби и правилници, уреждащи 
превенцията, реинтеграцията, критериите и стандартите за доставка на 
социални услуги. 

През 2006 г. започва реализиране на процес на реформа, преструктуриране и 
закриване на СИ за деца. Създаден е алгоритъм за това, въз основа на 
направена оценка на всички институции от експерти на ДАЗД с препоръка за 
всяка институция.  

Процесът е подкрепен финансово от Програма ФАР Деинституционализация 
чрез предоставяне на услуги в общността за рискови групи. Този алгоритъм по 
същество създава и предоставя възможност за ДИ, разбирана като реформа 
вътре в самите институции чрез разкриване на услуги в и в непосредствена 
близост до тях. Осигурени са средства за ремонт на съществуващи сгради, 
обзавеждане, наемане и обучение на персонал и доставка на социални услуги. 

През 2008 г. са закрити по различен начин няколко СИ: 

Закрит е ДДЛРГ “М.Калинин” в гр.Крумовград, обл. Кърджали и 
разкрити услуги в сградата на дома – 2 ЦНСТ, ЦОП и ДЦ (по проект на 
ФИЦЕ-България) 

Закрит е ДДУИ “Св.Петка” в с.Могилино, обл. Русе и разкрити 5 ЦНСТ в 
различни общини на страната (усилията са на Алианс от НПО, Уницеф и 
държавните институции) 

Закрит е ДДЛРГ “Надежда” в гр.Стара Загора и разкрити 5 МГД в града 
(по проект на АРК България) 

Започва процесът на закриване на ДДМУИ в с.Горна Козница, обл. 
Кюстендил, закриването приключва през 2010 г. (по проект на Фондация 
Сийдър) 

Започва процесът на закриване на ДМСГД, гр. Тетевен, обл. Ловеч, 
закриването приключва през 2010 г. (по проект на Сдружение 
Еквилибриум) 

Освен това в страната се разкриват много социални услуги – ДЦ за деца с 
увреждания, ЦОП, Кризисни центрове, ДЦДУ и др.  

В този период, по инициатива на централната власт се приемат няколко 
национални стратегии за закрила на детето, общински стратегии за закрила на 
детето, извършват се различни реформи в домовете за институционална грижа 



и опити за тяхното преструктуриране, извършват се различни оценки на децата 
в институциите и на качеството на предоставяните услуги. 

В този период са приети Национална стратегия за закрила на детето 2004 – 2006 
и Национална стратегия за детето 2008 – 2018 г. 

В същия период в страната активно работят все повече големи НПО – За нашите 
деца, АРК, Екип, ИСДП, БАЛИЗ, ФИЦЕ, Международна социална служба, 
Самаряни, Анимус, SOS детски селища, Save the children, родителски 
организации. Благодарение на това се осъществяват първите закривания на 
институции и се развиват услуги в общността с подкрепа от външни 
организации. 

Важна роля за по нататъшното развитие и структуриране на процеса на ДИ 
изиграват закриванията на три институции в страната - ДМСГД Тетевен, ДДМУИ 
“Св. Петка “ в с. Могилино, ДДУИ в с. Горна Козница. Тези закривания 
създават модели, които в последствие се използват при разработването на 
стратегии и програми за закриване на институции в национален план.  4

И двата периода се характеризират с експериментиране, трудности свързани с 
липсата на финансиране на дейностите и липса на достатъчно опит, експертиза 
и обучени специалисти. Местните власти учат основно една от друга чрез 
обмяна на опит и публични събития и по рядко формално – чрез АСП, НСОРБ, 
както и чрез проекти и партньорства с НПО. Характерен за този период е и 
фактът, че съществуват два паралелни процеса - развиват се услуги в 
общността, но не и за децата в институциите,които нямат достъп до услугите.  

Разработва се методика за предоставяне на услуги в общността от резидентен 
тип – ЦНСТ (промяна в ППЗСП от април 2009 г. ги определя ката такива, което 
на практика означава ползване по административен и съдебен ред, а не с 
направление за ползване на социална услуга). В нея се прави опит за 
дефиниране на същността на услугата, целта, задачите, стандартите. Сериозно 
предизвикателство в методиката и практиката на предоставяне на резидентни 
услуги е работата със семействата преди и по време на резидентното 
настаняване.  

Трудностите, с които се сблъскват специалистите през двата периода са много. 
Ето някои от тях: много от дейностите се изпълняват формално, подценява се 
ролята на семейството и липсва реална работа с него, липсват услуги за ранна 
интервенция и детска консултация, здравната и образователната система не 
участват в процеса и не го припознават като свой ангажимент, няма политики 
за обща екипна работа между услуги в общността и институции и няма реална 
финансова децентрализация на средствата за социални услуги. 

През 2011-2012г. Ноу-хау център проведе изследване „КАКВО НИ КАЗВАТ ЗАКРИТИТЕ ДОМОВЕ 4

ЗА ДЕЦА - Оценка на силните страни на процеса на закриване на ДМСГД Тетевен, ДДМУИ 

“Св. Петка “ в с. Могилино, ДДУИ в с. Горна Козница”. Резултатите от него могат да 

бъдат намерени на http://knowhowcentre.org 

http://knowhowcentre.org


2.3. Периода 2009 – 2012 
В края на 2009 г. в страната се създават условия за структуриране и 
систематизиране на натрупаните знания и опит и прилагането им за 
изработването на цялостна политика по ДИ. През 2010 г. Министерски съвет 
приема Визия за деинституционализация, с което изразява политическа воля за 
разрешаване на проблема с отглеждането на деца в условията на 
институционална грижа и извън семейната им среда и План за изпълнение на 
Визията. Деинституционализацията на социалните услуги и доближаването им 
до семейната среда е един от приоритетите в политиката за предоставяне на 
социални услуги и тя продължава, чрез разширяване на териториалния обхват, 
повишаване на качеството и разнообразието на социални услуги в рамките на 
общността. 

В Плана са залегнали следните основни цели: 

Създаване на социални услуги в общността, които да осигурят грижа в 
семейна среда или близка до семейната, така че да отпадне 
необходимостта от институционална грижа. 

Осигуряване на всяко дете правото да живее в семейна среда, предвид 
необходимостта от закриване на специализираните институции за деца. 

Подкрепа за семействата на деца с увреждане при грижата за тях. 

Разработване на регулаторно-правна рамка, която да гарантира процеса 
на промяна от институционална грижа към грижа в семейна среда. 

Създаване на условия за повишаване професионалния и 
институционалния капацитет на системата за грижа и системата за 
закрила на детето. 

Дeинституционализацията в България е уникален процес. В него са обединени 
съвкупност от фактори, които осигуряват необходимите условия за 
провеждането и изпълнението на планираните политики по ДИ, а също така 
осигуряват съществени инвестиции в ДИ. Тези фактори са:  

Наличие на политическа воля 

Ресурсно обезпечаване - осигурено финансиране от различни източници: 
оперативни програми на ЕС, Световна банка, донорски организации, 
национален бюджет 

Кръстосано финансиране от четири оперативни програми 

С цел осигуряването на комуникация и координация на всички проекти и 
дейности по ДИ е сформирана и междуведомствена работна група по ДИ на 
високо ниво към Министерски съвет, включваща представители на всички 
ангажирани с ДИ институции, на ниво заместник министър и ръководена от 
министъра по европейските фондове. 

По време на настоящото изследване от държавата, общините и 
неправителствения сектор се осъществяват няколко основни проекта, пряко 
насочени към деинституционализацията на децата, които са на различен етап 
от изпълнението си.  



Първият проект „Детство за всички”стартира през 2010 г. и се изпълнява от 
Държавната агенция за закрила на детето в партньорство с Агенцията за 
социално подпомагане и Министерство на здравеопазването. Проектът има 
финансиране в размер на14 млн. евро по Оперативна програма “Развитие на 
човешките ресурси” 30 млн. евро по Оперативна програма “Регионално 
развитие” и 3 млн.евро национално съфинансиране по мярка 321 „Основни 
услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за 
развитие на селските райони”. Съгласно проекта, в продължение на две 
години за новопостроените социални услуги ще бъдат осигурени финансови 
средства за издръжка от Оперативна програма “Развитие на човешките 
ресурси”. 

Проектът засяга 2000 деца, живеещи в 55 институции -домовете за деца с 
увреждане/24+31 за бебета с увреждания/. Той включва: оценка на всяко дете 
и неговото семейство, строеж на малки сгради за услуги в общността, 
подготовка на персонал , подготовка и преместване на децата от институциите 
в новите услуги, закриване на институциите. Основната му цел е да се 
планират и приложат конкретни и ефективни мерки за реална 
деинституционализация на децата с увреждания, настанени в специализирани 
институции за деца и следва условно модела на закриване на Могилино. 

Проект „Посока семейство“ има за цел да създаде реален и устойчив модел 
за деинституционализация на децата от 0 до 3-годишна възраст, настанени в 
Домовете да медико-социални грижи за деца в осем пилотни общини и се 
изпълнява от Министерство на здравеопазването в партньорство с Агенцията за 
социално подпомагане. Той предвижда създаване на интегрирани здравно-
социални услуги за подкрепа на семейството и превенция на риска от 
изоставяне на деца и следва условно модела на закриване на ДМСГД Тетевен.В 
рамките на първия компонент на проекта се планира да се извърши 
подготвителна дейност за реалното преструктуриране на пилотните ДМСГД и да 
бъдат препоръчани конкретните услуги или комбинация от тях за всяка 
преструктурирана сграда. 

Проектът „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални 
услуги на регионално равнище” цели укрепване на капацитета на всички 
заинтересовани и ангажирани страни в системата за предоставяне на 
качествени социални услуги и подобряване устойчивостта на процесите по 
планиране, управление, предоставяне и контрол върху качеството на 
социалните услуги. Резултатите от него ще станат основа за планиране на 
бъдещи конкретни мерки в сферата на социалните услуги и закриване на 75 
ДДЛРГ, които остават необхванати от различните проекти.Изпълнява се от 
Агенцията за социално подпомагане за период от 04.10.2011 г. до 31.10.2014 
г.Дейности по проекта допринасят за създаване на повече социален капитал, 
партньорства и мрежи и оптимизиране на системата за социално включване и 
социална закрила, част от която са и социалните услуги. Териториалният 
обхват включва 28 области и 264 общини на територията на Република 
България. 

В разглеждания период стартира и проект „Приеми ме“, чиято цел е да 
подкрепи процеса на деинституционализация на деца като създаде и реализира 
устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в 
специализирани институции и на деца, в риск от изоставяне, чрез развитие на 



услугата „приемна грижа”.Децентрализиране на услугата „приемна грижа” и 
разгръщането й на общинско ниво, като инструмент за превенция на 
настаняването в специализирани институции ще даде възможност за по-голяма 
гъвкавост при планирането и предоставянето на социалните услуги на местно 
ниво, както и за намаляване броя на децата, настанени в специализирани 
институции, управлявани от съответната община.  

Проектът предвижда и разработване на единен финансов стандарт за 
професионална, доброволна и заместваща приемна грижа, който ще гарантира 
финансовата обезпеченост и устойчивост на социалната услуга като делегирана 
от държавата дейност.Проектът се изпълнява от Агенциятa за социално 
подпомагане в партньорство с 83 общини на територията на страната и за 
реализацията му са предвидени 15 млн. лв. по Оперативна програма “Развитие 
на човешките ресурси”. 

Дейностите по проект „Подкрепа“/28 Май 2012 г. - 27 Януари 2015 г./са 
насочени към подобряване и повишаване на административния и управленски 
капацитет на ДАЗД в партньорство с АСП и МЗ, които управляват и изпълняват 
проекти по Плана за действие за усвояване на средства от Структурните и 
Кохезионен Фондове, както и възстановяване на регионалните екипи по 
деинституционализация (РЕД) в 28 области на страната, включващи 
представители на: РДСП на АСП, РИО на МОМН, РЗИ на МЗ. Проектът се 
изпълнява от ДАЗД, а необходимите средства са осигурени от Оперативна 
програма „Техническа помощ”.Проектът фокусира своите дейности върху 
изграждането на ясен механизъм за комуникация и координация между всички 
заинтересовани страни; осигуряване на допълнителна експертиза за подкрепа 
на процеса; обучения на РЕД и създаване на условия за прозрачност, 
ефективност и ефикасност при изпълнение на дейностите и усилия за промяна 
на нагласите, стабилизиране на структурите на местно ниво, както и за 
планиране, управление и поддържане на комуникация и обратна връзка между 
заинтересованите страни на национално ниво. 

В края на 2012 г. стартират и дейностите по последния проект от Визията, 
проекта „Кариерното развитие на социалните работници“, чиято основна 
цел е повишаване на професионалния и административния капацитет, както и 
мотивацията на служителите в структурите на Агенцията за социално 
подпомагане чрез разработване на нормативна уредба за кариерно развитие и 
обучение на социалните работници, работещи както в структурите на АСП, така 
и предоставящи социални услуги за деца и възрастни хора - четири степени на 
професионална квалификация, както и необходимите за придобиването им 
механизми и базови и надграждащи обучения за получаване на съответните 
нива на компетентност. Проектът е на стойност 10 млн. лв. от Оперативна 
програма “Развитие на човешките ресурси” и се реализира от Агенцията за 
социално подпомагане.  

Съпътстващ дейностите на горепосочените проекти е и проекта „Социално 
включване“. Той има за цел развитие на услуги на местно ниво, които да 
осигуряват превенция на социалното изключване и намаляване на бедността 
сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие и подобряване на 
готовността на децата за включване в образователната система, както и 
подкрепата за формиране на родителски умения сред уязвимите групи 
родители. Проектът се финансира със заем от Международната банка за 



възстановяване и развитие (Световна банка) в размер на 40 милиона евро и се 
изпълнява от МТСП.  

Проектът включва два компонента: Интегрирани социални услуги и услуги, 
свързани с грижи за деца иизграждане на капацитет за управление на проекти 
на местните власти: междусекторно сътрудничество; договаряне на 
предоставянето на социални услуги с външни доставчици и сътрудничество с 
НПО. 

Основните услуги за деца от 0 до 7 г. и техните родители включват формиране 
и развитие на родителски умения; ранна интервенция на уврежданията чрез 
създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията в подкрепа на 
деца с увреждане от 0 до 7 години и техните семейства; семейно консултиране 
и подкрепа; здравна консултация; дневна грижа за деца; заплащане пълно или 
частично на такса за детска ясла и детска градина; интеграция на децата в 
детските градини и в предучилищните групи; периодичен мониторинг на 
развитието на децата; семейно консултиране и подкрепа; здравна консултация; 
семейни центрове за деца от 3 до 7 г.; допълнителна подготовка за започване 
на училище. 

Успоредно с изпълняваните от правителството, съвместно с общините проекти 
и дейности се разширява влиянието и въздействието върху процеса на ДИ на 
неправителствения сектор, както със знания и експертиза, така и с директна 
подкрепа свързана с подпомагане закриването на институции извън целевите 
групи на проектите. В този период и по време на това изследване са закрити 
ДМСГД в Широка лъка с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 340 от 20 декември 2012 г. и 
ДМСГД в гр. Кюстендил с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156 от 29 юли 2013 г. Тези 
закривания са осъществени с активната подкрепа на Фондация „Надежда и 
домове за децата“ – клон България, които са поканени за партньори на МЗ по 
закриването на двата дома. Сключва се споразумение за сътрудничество и се 
разработва оперативен план. 

Партньори на МЗ и „Надежда и домове за децата“ по изпълнението на плана са 
община Смолян и Международна социална служба – България, която е 
доставчик на услуги в област Смолян. За извеждането на децата от домовете 
водеща роля имат ОЗД Смолян и ОЗД Кюстендил.  5

Както се вижда от планираните и проведени инициативи, процесът на ДИ е 
мащабно начинание, което изисква усилията и посветеността на множество 
участници. Допълнителна сложност създава обстоятелството, че проектите 
„Детство за всички”, Посока семейство” и „Социално включване” предвиждат 
прилагането едновременно на „меки” и „твърди” мерки. За това централна 
тема за процеса е темата за партньорството. Диалогът и съвместните действия 
между държавата, местни власти, неправителствените и донорски 
организации, академична общност, социалните партньори, медии, граждани и 
общности са гарант за постигане на общи успехи и добри практики в областта 
на социалните услуги в страната и закриването на институциите за деца. 

 От м. юни 2013 г. Ноу-хау център провежда изследване „ Оценка на закриването на две 5

институции – ДМСГД в с. Широка Лъка и гр. Кюстендил“. Резултатите от него ще бъдат 
готови през м. януари 2014 и публикувани на уеб-сайта на центъра: http://
knowhowcentre.org 
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Всички проекти са взаимно зависими и иновативни и изискват добра 
комуникация между различните участници и координиране на дейностите по 
планиране и управление, както на национално, така и на местно и регионално 
ниво.  6

Изключителната сложност на процеса, неговата комплексност и всеобхватност 
пораждат редица затруднения при изпълнението му, а също така в хода на 
неговото развитие възникват нови и нови предизвикателства и въпроси, които 
се нуждаят от своевременно изследване и адресиране. Ноу-Хау център за 
алтернативни грижи за деца, НБУ има за задача да събере и изучи опита от 
изследваните практиките и да го разпространява на национално ниво, с което 
да информира политици и институции, взимащи решения и правещи политики в 
сферата на ДИ и благосъстоянието на децата . 

Този процес на учене чрез опита и практиката, както и самият процес на 
ДИ не спира да ТРЕВОЖИ , ВДЪХНОВЯВА и изпълва с ОЧАКВАНЕ всички 
участници в него. 

  

3. Методология 
3.1. Проучване в хода на действието 
Проучване в хода на действието (action research) е сравнително нов метод в 
социалните науки, развит за целите на изследване и разбиране на феномени, 
свързани със социална и културна промяна в човешки групи, организации и 
о б щ н о с т и . И з б о р ъ т н а т о з и м е т о д з а ц е л и т е н а п р о е к т а 
„Деинституционализация: Случаят България” бе продиктуван от убеждението, 
че политиката на деинституицонализация представлява значителна социална 
промяна. Тази политика си поставя амбициозната цел да замени приютния 
модел на грижи за деца, пуснал дълбоки корени в културата, с нова система от 
грижи и услуги в общността. Реформа от подобен мащаб предполага 
координирана промяна на всички нива на функциониране на системата: 
политическо, административно, финансово, професионално и пр. За първи път 
системите на социални и здравни грижи в България – както и общностите, 
които те обслужват – са изправени пред предизвикателство с такава сложност. 

През 2012г. Ноу-хау център проведе изследване „Оценка и анализ на комуникацията и 6

координацията на различните дейности в изпълнение на националната стратегия „Визия 
за деинституционализация на децата в Република България на общинско ниво”. 
Резултатите от него могат да бъдат намерени на http://knowhowcentre.org 
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Нашата хипотеза е, че това предизвикателство не може да бъде лесно 
з а о б и к о л е н о . П о р а д и с в о я маща б и р а зм а х п о л и т и к а т а н а 
деинституционализация отключва процеси, които неизбежно ще доведат до 
дълбоки промени в системата от грижи за деца, за разлика от многобройните 
частични и палиативни опити за реформи, които най-често заглъхваха и се 
свеждаха до нови, по-приветливи версии на приютната грижа. Изследванията 
показват, че типичните стратегии за справяне с натиска за промяна и развитие 
на българските организации са имитация и подмяна на заимствани от вън 
модели, което дава основание да говорим за култура на имитация. 
Разколебаването на този провален, но устойчив модел за справяне с 
предизвикателствата на промяната може да стане единствено чрез 
въвеждането на общностите и организациите в режим на учене от опита. 
Методът проучване в хода на действието е създаден точно с такава цел. 

Вторият аргумент в подкрепа на избрания изследователски метод е самата 
природа на процеса на промяна , отключен от политиката на 
деинституционализация. Нашата хипотеза е, че уязвимостта на тази политика е 
в наивното упование на нейните автори в административните подходи на 
управление отгоре надолу и недооценяването на ролята на местните общности, 
както и на сложните и противоречиви интереси на многобройните 
институционални актьори, въвлечени в процеса. Съгласно тази хипотеза 
деинституционализацията, замислена като централизирано усилие на 
държавната бюрокрация и облечена в строгите административни правила на 
европейските проекти, е обречена да се натъкне на затруднения и да претъпи 
частични повали, които ще налагат значителни корекции в хода на нейното 
прилагане.  

Информираното предприемане на корекции в толкова сложен процес не може 
да се постигне в задоволителна степен по обичайния метод на мониториране от 
страна на по-високите нива в управленската йерархия и отчитане на формални 
показатели за изпълнение от страна на по-ниските. Необходимо е постоянно 
наблюдение и самонаблюдение по повод на случващото се от всички участници 
в процеса и валидизиране на находките чрез рефлексия в група. Този тип 
учене-в-действие изисква критична и себерефлективна нагласа на ума, която 
драматично отсъства от културата на българската администрация. Методът 
проучване в хода на действието, ако се прилага последователно и почтено, 
развива такава нагласа, като кани участниците в процеса да станат съавтори в 
изучаването на собствената си практика.  

Тук предлагаме кратък преглед на основните особености на този 
изследователски подход, който нашият екип избра с убеждението, че е в най-
голяма степен изоморфен на предмета на изследването: процеса на 
деинституционализация на грижите за деца. 

3.2. Участие и въвлеченост 
Основната характеристика на методът проучване в хода на действието е 
плътната и многостранна въвлеченост на изследователя в изследваното поле, 
било то група, организация, институция или общност. Така изследователското 
поле се превръща в поле на действие (action field), а границите на 
изследователската роля се разширяват отвъд стриктното следване на 
методологическите процедури. Проучване в хода на действието означава да 



участваш в ситуации на учене с тези, които проучваш, т.е., да трупаш знание от 
опит, или преживелищно знание, с други думи такова знание, което не може 
изчерпателно да бъде предадено чрез твърдения и понятия. В този смисъл 
проучването в хода на действието се разграничава от позитивистката 
парадигма и се отнася към парадигмите на участие (participatory paradigms) . 7

Изследователят напуска ролята на неутрален наблюдател, който проучва 
социалния свят от позициите на привилегировано знание, и приема ролята на 
социален актьор, който се ангажира с процес на промяна от позициите на ясно 
артикулирани ценности, споделени с останалите актьори, и се учи заедно с тях 
в хода на този процес. Затова е по-коректно да се използва термина актьор-
изследовател.  

Тази двойнствена въвлеченост поставя като епистемологически и 
методологически, така и политически и етични въпроси, които нямат 
еднозначен отговор: по какъв начин актьорът-изследовател валидизира 
знанието, постигнато по пътя на активно взаимодействие с изследваното поле; 
как съчетава изследователския и активистки дневен ред на своето участие и 
как управлява напреженията и потенциалните конфликти между тях; какви са 
границите на приложимост на тези подходи в местните условия и как тяхното 
прилагане променя въвлечените в процеса общности . 8

3.3. Знание и учене 
Съгласно епистемологията на изучаването чрез участие, новото знание се 
ражда не в ума на самотния изследовател, а в споделеното смислово 
пространство, което се установява чрез взаимодействието между актьорът-
изследовател и другите актьори. По какъв начин ще се реализира това 
взаимодействие зависи в голяма степен от контекста, тоест от 
характеристиките на социалното поле, в което се разгръща изследването, и от 
субективността на актьорите. Това означава, че за да бъде постигнато валидно 
знание, методът трябва да бъде контекстуализиран съобразно културата на 
изследователското поле (група, организация или общност). В тази мисловна 
традиция под култура се най-общо се разбира специфичната конфигурация от 
устойчиви практики, поведения и институции, информирани от споделени, 
макар и често неназовани, допускания за природата на социалния свят и 
човешките отношения, чрез които той се поддържа, възпроизвежда и 
променя . 9

Валидността на знанието, постигнато с метода на проучване в хода на 
действието, трудно подлежи на верифициране съгласно процедурите на 
позитивната наука, и затова неговата валидност е оспорима от позициите на 
позитивстката парадигма. Това кара теоретиците на този метод да развият 
автономна типология на знанието, разположена в парадигмата на 

 Heron, J. and Reason, P. (2001) The Practice of Co-operative Inquiry: research ‘with’ rather than 7

‘on’ People. In P. Reason and H. Bradbury (eds.), Handbook of Action Research, London: Sage.

 Alvesson, M. and Skoldberg, K. (2005) Reflexive methodology: New Vistas for Qualitative 8

Research. London: Sage.

 Schein, E. (2004) Organizational Culture and Leadership. San Francisco, Jossey-Bass.9



участието . Тази партиципативна епистемология различава четири обособени 10

типа знание или по-точно четири комплементарни модуса на знаене: знаенето 
като преживяване (experiential way of knowing), знаенето като представяне 
(presentational way of knowing), знаенето като твърдение (propositional way of 
knowing) и знаенето като практика (practical way of knowing). Тез модуси на 
знаене са заложени в природата на човешкия ум и се проявяват при неговата 
среща с реалността и усилие тя да бъде разбрана, организирана в когнитивни 
категории и променена за целите на човешкото добруване. В своята 
взаимосвързаност тези допълващи се модуси на познание позволяват на 
актьора-изследовател да постигне достатъчно цялостно и дълбоко разбиране за 
процеса на промяна, в който е въвлечен, за да бъде в състояние да се 
ангажира с него по смислен и етичен начин . 11

3.4. Интерсубективност, емпатия и себерефлексия 
Практикуването на метода проучване в хода на действието изисква напускане 
на субект-обектните отношения, присъщи на позитивистките изследователски 
методи, и встъпване в отношения на интерсубективност, тоест на среща и 
обмен между субективните светове на актьорите, въвлечени в процеса на 
изучаване и пресътворяване на социалната реалност . Този възглед за 12

социалния свят като неспирен процес на овеществяване на субективни идеи и 
проекти, вкоренени (embedded) в установената култура и разгръщащи се в 
напрегнато взаимодействие помежду си, отвежда към онтологията на 
социалния конструктивизъм . 13

Интесубективността предполага автентично любопитство към другите 
участници в процеса на промяна, техните преживявания, версии и обяснения за 
случващото се и основанията им да пораждат и поддържат тези обяснения. За 
тази цел актьорът-изследовател се стреми да трансформира разнообразните 
взаимодействия с други актьори, в които се оказва въвлечен, в комуникативни 
ситуации, тоест ситуации на активна интеракция и обмен на смисъл. За да 
постигне това, е необходимо да развие чувствителност към приноса на другите 
участници в ситуацията, без нито за миг да изпуска от внимание собствения си 
принос . 14
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Акторът-изследовател се стреми да осигури разнообразни канали за 
комуникация и да предостави на останалите актьори подходящи изразни 
средства, чрез които те да придадат форма и смисъл на своите преживявания. 
В нашето изследване например изследователите поканиха децата от 
институции да визуализират своята версия за промяната, през която 
преминават, като нарисуват как си представят своя живот в новите резидентни 
услуги в общността. Интерпретацията на тези рисунки осигури достъп до 
съзнаваните и несъзнавани нагласи, страхове и очаквания, свързани с 
промяната, и предостави материал за анализ на импликациите за процеса на 
деинституционализация, произтичащи от тези нагласи. 

Актьорът-изследовател следи цялостното присъствие на партньора си в 
комуникативната ситуация – език, лицеизраз, телесни послания и пр. – и се 
стреми да синхронизира собственото си присъствие по начин, който да позволи 
интензивен обмен на различни нива на комуникация (attunement). По този 
начин той си осигурява достъп до смисловата вселена, която другите актьори 
обитават , и правото да я изследва . Съблюдавайки етиката на 
интерсубективността, актьорът-изследовател предоставя в замяна достъп до 
собствения си смислов свят, като отчита готовността и капацитета на другите 
актьори да се възползват от този достъп. В идеалния случа тази покана за 
споделяне на мисли води до изграждане на устойчиво рефлективно 
пространство в рамките на по-широкото начинание, в което актьорът-
изследовател се е въвлякъл.  

В режим на интерсубективност основен източник на разбиране и научаване за 
ситуацията са собствените преживявания на актьора-изследовател. Ето защо 
проучването в хода на действието предполага дисциплинирана себерефексия и 
себеизучаване по повод на различните ситуации и интеракции, в които 
актьорът-изследовател се оказва въвлечен с другите участници. 
Информираната сберефлексия на свой ред изисква отчитане на несъзнаваните 
процеси, които протичат в човешките групи и организации и оказват мощно, 
макар и невидимо въздействие върху поведението на актьорите. Затова 
проучването в хода на действието се съчетава с психосоциален анализ насочен 
към ирационалната, несъзнавана част на психичния живот. Един от най-
продуктивните подходи в това отношение е събирането на данни, които 
позволяват оценяването на участието (и на проучваните лица, и на 
проучвателите) от гледна точка както на съзнаваната, така и на несъзнаваната 
мотивация . 15

3.5. Роли и управление на ролите 
Практикуването на метода изследване чрез действие е възможно в най-
различни контексти, при което изследователската роля се съчетава с други 
роли: на консултант, партньор в проект, модератор на групов процес, 
обучител, анализатор и пр. Това съвместяване на роли не е безконфликтно и 
поставя много методологични и етични въпроси.  

Прилагането на този метод в контекста на проекта „Деинституционализация: 
Случаят България” ясно илюстрира тези дилеми около параметрите на 
изследователската роля и управлението на нейните граници. По силата на 

 Hollway, W. and Jefferson, T. (2001) Doing Qualitative Research Differently. London: Sage.15



своята професионална компетентност изследователите се оказаха под натиск 
от средата да влизат в роли, различни от изследователската и да правят неща, 
от които хората по места се нуждаят: да ги консултират, да въвеждат добри 
практики и да ги обучават за тяхното прилагане, да ги информират за актуални 
развития, дори да се застъпват и лобират за тях пред административните и 
политически власти. Изглежда необходимостта от подкрепа на местно ниво е 
толкова голяма и толкова слабо посрещната, че появата на добронамерени 
външни хора с компетентност в определена област веднага се използва за 
посрещане на тази потребност. 



4. Случаят Бургас 
4.1. История на процеса в региона 
В региона на Бургас са изследвани три общини и процесът на ДИ в тях: 

Община Бургас 

Община Несебър 

Община Карнобат 

В Област Бургас има 1 ДМСГД, 1 ДД „Ал. Коджакафалията” за деца от 7 до 18 
години, 1 ДД „Щурче” в гр. Средеца за деца от 3 до 7 години, 2 ДДУИ  – в с. 
Кошарица към Община Несебър и в с. Искра към Община Карнобат.  

Обект на нашето изследване бяха двете ДДУИ, както и местните доставчици на 
социални услуги.  

Областната стратегия за социалните услуги поставя като приоритет 
деинституционализацията на деца, като общата цел е да се постигне 
намаляване на броя на децата, отглеждани в специализирани институции, 
закриване на 4-те СИ за деца и подобряване качеството на резидентната грижа 
в областта. Разработени са планове за изпълнението на всяка конкретна стъпка 
при трансформирането и закриването на всяка СИ, като са планирани етапите 
на извеждане на децата, преустановяване на приема на деца и постепенно, 
намаляване на капацитета на СИ, . развиване на алтернативни социални услуги 
за предоставяне на резидентна грижа в среда близка до семейната за децата, 
които не могат да бъдат изведени в семейна среда и подпомагане на 
социалната интеграция за младежите, напускащи СИ. 

Важно е да отбележим, че общините Бургас, Карнобат и Несебър имат своя 
история по отношение на деинституционализацията на деца от СИ, датираща от 
2004година. И трите общини са били включени като целеви в проект „Реформа 
за повишаване благосъстоянието на децата в България”. Почти десет години 
след началото на реформата можем да отбележим сериозна промяна в 
местната ситуация отнасяща се към увеличаване броя на предоставяните 
услуги в общността, респективно намаляване броя на деца настанени в СИ.  

Националната карта на резидентните услуги показва какви услуги в 
подкрепа на деинституционализацията на деца е предвидено да бъдат 
изградени в Бургаска област: 

5 ЦНСТ в Бургас за деца изведени от ДДУИ 

2 ЦНСТ – в Карнобат 

1 ЦНСТ в Ямбол 

1 ЦНСТ – Созопол 

1 ЦНСТ – Поморие 

1 ЗЖ – Айтос 

Първият етап от изпълнението на процеса на разкриване на резидентни услуги 
е свързан с подготовка на сградите, в които ще бъдат преместени децата – 
построяването, обзавеждане. Успоредно със строителството, общините 
подготвят проектни предложения за доставка на социалните услуги.  



В края на септември 2013 г. строителството на сградите в областта е 
сравнително неравномерно. Завършени са двата ЦНСТ в Карнобат и едно ЗЖ в 
Айтос. Очаква се до края на годината да бъде завършено строителството на 
ЦНСТ в Бургас и Ямбол. Проектът за изграждане на ЦНСТ в гр.Поморие е в 
съвсем начална фаза, а в Община Несебър не се предвижда изграждане на 
услуга от резидентен тип, въпреки, че на територията на общината се намира 
едно от немалките ДДУИ, това в с. Кошарица. 

Успоредно със строителството, общините Бургас и Карнобат са подготвили 
проектни предложения за доставка на социалните услуги, които са одобрени. 
Проектът на община Карнобат е в процес на изпълнение, в следствие на което 
през месец август започна извеждане на деца от ДДУИ в с. Искра и 
настаняването им  в двата ЦНСТ в Карнобат. В момента на изготвяне на този 
доклад, капацитетът на двата ЦНСТ в Карнобат е запълнен. Всички деца от 
ДДУИ са изведени. В един от центровете в Карнобат е настанено дете от ДДУИ 
в с. Кошарица.  

4.2. Процес на изследване 
Изследването в Бургаска област беше организирано в четири основни етапа, 
всеки от коите имаше свои задачи, свързани с основните въпроси и промени, 
планирани в хода на работата с местните участници в процеса на ДИ: 

Етап І: (октомври – декември 2012г.) 

Първоначалните задачи на екипа включваха:  

Запознаване с основните участници в политиката на местно ниво и 
представяне на целите на изследването и ролята на изследователския 
екип в него; 

Изработване на първоначалната картина на процеса на ДИ на местно 
ниво, чрез събиране и обсъждане на версиите на отделните участници 
по няколко основни въпроса: 

Възглед за смисъла на ДИ и за политиката, чрез която се 
реализира; 

Версия за собствената роля и място в реализирането на тази 
политика; 

Неясноти, трудности и препятствия пред реализирането на 
политиката, които те са идентифицирали през техните роли и опит 
до този момент; 

Потребности, които те или други участници имат при 
реализирането на политиката; 

Предложения и инициативи, които те са предприели или смятат, 
че трябва да бъдат предприети на управленско ниво. 

Тези въпроси останаха ключови по време на цялото проучване и залегнаха след 
това в основните опорни точки на анализа на процеса на ДИ. 

Кетове и общинска администрация 

Община Несебър 



Проучванията по общини стартирахме през посещения и разговори с кметовете 
на трите общини и представители на общинската администрация, ангажирани в 
политиката по ДИ. Посещението ни в община Несебър показа, че процесът на 
деинституционализация (конкретно на децата от ДДУИ в с.Кошарица) не е сред 
водещите приоритети на общинската администрация. Очакването е, че „нещата 
ще се случват от само себе си”. Вероятно това се дължи на факта, че са 
пропуснати срокове за кандидатстване и развиване на услуги в общността, 
включително и за изграждане на услуги от резидентен тип за децата с 
увреждания от ДДУИ. Екипът, ангажиран с политиката по ДИ  от отдел 
„Здравеопазване и социални дейности е млад и сега навлиза в тази 
проблематика. Фокусът на работата му е към развиване на услуги за превенция 
на изоставянето сред млади майки от ромски произход, програми като личен и 
социален асистент. Политиката по ДИ да се разглежда като предимно 
държавен приоритет, в който общината само допълва средства, а няма свое 
лидерство. От значение за протичане на процесите е и фактът, че в общината 
почти липсват  услуги за деца с увреждания (само 1 ЦСРИ), което довежда до 
липса на достатъчно опит за предоставяне на услуги в общността от самата 
община. На децата от ДДУИ в с. Кошарица не се гледа като на местни деца, 
въпреки че живеят в общината.  Общо мнение на участвалите ви зследването е, 
че всички деца от дома „ще бъдат изведени в община Созопол”.  

На територията на общината няма развит граждански сектор, който да 
стимулира такъв вид процеси. Служители от общината споделят, че приемната 
грижа също е непопулярна тук и на нея се гледа като на осиновяване. Една от 
целите на общината да развие информационна кампания за разясняване на 
разликите в тези услуги.  

Най-търсена услуга тук е личният асистент на деца с увреждания и усилията се 
инвестират в нея, като се подкрепят деца, които живеят в семейна среда.  

Община Карнобат 

Първата ни среща с общинската администрация, ангажирана с процеса на ДИ в 
гр. Карнобат, показа две основни неща: 

Общината е поела ангажимент и активно участва в проектите на 
политиката за ДИ. 

Преживяването на участниците е, че трудно се ориентират в цялостната 
рамка на политиката, тъй като проектният принцип пречи, поражда доста 
неясноти, несигурност и недоволство. 

Проведената от нас среща със заместник кмета, представителите на отдела и 
директорката на ДДУИ с. Искра, беше предвидено да представи 
изследователската ни задача и да ни запознае с основните задачи на общината 
в тази политика. Участниците обаче бяха готови веднага да обсъждат ключови 
въпроси от процеса на работата си, така че запознаването прерастна в 
обсъждане между ключовите институции в процеса на оценка и извеждане на 
децата от дома. Важни факти от обсъждането бяха: 

Общината гради дейностите си на основата на Областната стратегия на 
Бургаска област. Няма общинска стратегия и план за развитие на 
социалните услуги на общинско ниво. 



Грижата е за двата ЦНСТ, които ще поемат голяма част от децата от 
ДДУИ с. Искра, да бъдат в близост до училища, болници и други важни 
за децата места. Споделят трудността в началото някои хора от 
кварталите да приемат, че наоколо ще има такива деца, но този етап 
вече е преодолян. След разговора посетихме едно от местата, където 
беше започнал строежът на такъв център. 

Приемната грижа не е развита в общината – има само едно приемно 
семейство.  

Реформата на местно ниво е започнала с реконструкция на ДДУИ с. 
Искра през 2009г. и цялостно обновяване на сградата. Когато се случва 
скандалът с Могилино, става ясно, че инвестирането по този начин не е 
вече добра стратегия и общината се ориентира към изграждането на 
ЦНСТ. 

Стандартите за хранене много оскъпяват грижата и затрудняват 
рехабилитацията на децата.  

Усещането, което участниците споделят е, че са непрекъснато под 
проверки, които обаче не подобряват качеството на грижата, защото не 
са насочени към развитието на услугите и ефективното реализиране на 
политиката по ДИ. В същото време липсва цялостна информация за 
процеса. Възникват сложни казуси, които не се изучават и не се развиват 
стратегии за преодоляването им по компетентен начин. Участниците 
споделят казус на 15 годишно момиче, което кризисно е доведено в дома 
под полицейска закрила след тежко насилие. Въпреки че се нуждае от 
кризисна интервенция и специална грижа, защото буйства и трудно може 
да бъде овладяно, поради факта, че е с умерена умствена изостаналост, 
е изпратено в дома. Директорката сподели, че за тях като неспециалисти 
е било трудно да се справят със случая, защото всички останали 
партньори в мрежата не са ги подкрепили, а са искали да се спасят от 
ситуацията. Не е била направена добра предварителна оценка. 
Изглежда, че липсата на достатъчно специализирани услуги в общността 
като кризисен център за психичноздравна грижа, затруднява правилната 
работа с деца с множество затруднения и нужди.  

Община Бургас 

Връзката ни с представители на общинската администрацията в началото на 
изследването се оказа затруднена, поради твърде голямата им заетост. На този 
етап беше направена среща с директор на Дирекция „Здравеопазване, 
социални дейности, превенции и спорт” към общината. С нея беше изяснена 
стратегията на Бургаска община за развитието на широка мрежа от услуги за 
различните групи деца от домове, включително и тези за деца с ментални 
увреждания. Усещането беше за намерение за масово откриване на нови услуги 
за различни групи хора, както и за липса на структурирана информация за 
действащите в момента проекти по ДИ на местно ниво и смисловата връзката 
между тях.   

Друго изследователско откритие беше, че в общината трудно се делегират 
услуги на НПО. Общината е доставчик на почти всички услуги в общността, 
развива се сама за себе си и не  взаимодейства с НПО на практика.  



Институции 

След срещата с общините с цел опознаване на местните стратегии и участие в 
управлението на процеса, следваща стъпка беше да посетим институциите и да 
проверим нагласите към процеса от страна на екипите на двата ДДУИ с. Искра 
и с. Кошарица. 

 ДДУИ с. Искра 

Освен управленския екип на дома, на срещата присъстваха и местния 
координатор по ДИ и представител на фондация „Лумос”. Всички участници 
представиха позициите си по отношение на ДИ и предизвикателствата, които 
стоят пред тях на етапа на оценката за извеждане на всяко дете и подготовката 
му за напускане на дома. Дискусията показа, че на това място всички 
участници работят в екип, мислят конкретно и загрижено за всяко от децата и 
всекидневно търсят решения. Ключови теми, засегнати в дискусията: 

Важно е да има проследяване на децата след като излязат от дома, да се 
знае как се развиват. 

Притеснения около решенията къде ще отиде всяко дете и какви услуги 
в общността има там, където ще го насочат; дали ще са достатъчни, за 
да обслужат многопосочните му нужди. 

Нуждата от обучение и от адекватни стандарти на новите услуги. 
„Старите служби са занемарени. Няма грижа за професионалистите в 
домовете.” (координатор по ДИ) „Най-страшно е да спазваш всички 
наредби. Детето не може да си отвори хладилника и да си вземе вафла 
или да си намаже филията.” (участник в срещата) „Няма мониторинг, 
има само контрол. Предписания, предписания ... Боже какъв контрол 
има в тези институции.” (участник в срещата) 

Екипите в институциите са разтревожени, защото не знаят какво ще се 
случи с тях. Има договор за сградата да ДДУИ, че до 5 години след 
реконструкцията не може да се използва за други неща. Нашият извод по 
тази тема беше, че служителите в институциите виждат себе си като част 
от институцията и сградата и затова не могат да развият версия за 
развитието си извън местата, в които сега се намират. Те по-скоро 
очакват да останат в същата сграда и да обслужват друга група клиенти – 
напр., възрастни с увреждания, стари хора и т.н. Същия извод е валиден 
и за персонала на ДДУИ с. Кошарица. Но и централната политика няма 
ясна стратегия за развитието и за алтернативни възможности, които да 
предложат за този персонал.  

Интересът на детето остава в сянка, поради многото и противоречиви 
потребности и тревоги на професионалистите около тях според 
представителя на фондация „Лумос”. Ведомствата нямат синхрон и 
чуваемост помежду си. „Много маймуни са на клона и всяка бърка в 
окото на другия.” (участник в срещата) Липсва воля за решаване на 
проблемите. 

Препоръката беше да има административен център на проектите по ДИ и 
цялостна картина на услугите, която да е достъпна за всички и всички да 
са наясно как се случва целия процес. 



Все още не става ясно колко е важно да има регулярна и дългосрочна 
супервизия. „Много внимание в техническия ресурс се вложи, а в 
човешкия ресурс нищо.” (участник в срещата) 

Ресурсите за медицинска грижа са оскъдни на местно ниво. Няма 
клинични пътеки за сериозни заболявания – хидроцефалия, епилепсии. 
Няма добър механизъм за избор на личен лекар; няма медицински 
сестри, които да искат да се занимават с тежки случаи.  

Финансовата децентрализация е важна. „Не бива да се държи същият 
стандарт, който е за институциите и в новите служби”. „Обществените 
поръчки пречат и натоварват бюджета”. Трябва условията да са по-
гъвкави и общината да си управлява ресурсите. Директорката счита, че 
няма възможност да управлява средствата си, защото е третостепенен 
разпоредител, главният счетоводител на общината решава какви да са 
заплатите на персонала й.  

Участниците препоръчаха „от сега да се заложат механизмите за 
сътрудничество на институциите в системата”.  

ДДУИ с. Кошарица 

Срещата в дома се случи първо с целия екип на дома и местния координатор по 
ДИ, а след това и с директора на дома. И в двете срещи останахме с 
впечатлението, че персоналът не приема с доверие инициативите по ДИ, 
скептичен е към качеството на грижата, която ще бъде предоставена там, цени 
главно компактността на грижата, която домът предоставя и се тревожи за 
бъдещето на децата.  

По същия начин като в дома в с. Искра, и тук персоналът се надява директорът 
„да го спаси”, като или забави процеса на ДИ, или намери други клиенти, 
които да настани в сградата и за които екипът да продължи да се грижи. 
Въпреки усилията на местния координатор, съпротивата да се приеме новия 
модел на мислене е голяма и дори и младите професионалисти не са склонни 
да се учат и развиват, да търсят възможности за себе си в новите услуги.   

НПО 

Една важна находка от срещите ни в община Несебър се оказа наличието в гр. 
Бургас на международна организация, която специално финансира от години 
ДДУИ с. Кошарица – SOR Optimist. Тъй като проучванията ни показаха, че в 
региона НПО секторът е малък, за нас беше особено важно да видим как 
гражданското участие се включва в политиката за ДИ през тази организация.  

Срещата ни с един от представителите на организацията показа, че: 

От 15 години организацията работи на територията на региона и с ДДУИ 
с. Кошарица. 

Помощта й се реализира главно в подобряване на материалната среда за 
децата, храната и облеклото им, рехабилитационни дейности, обучения 
на песонала. Голям дял от помощта отива за допълване на 
скъпоструващи лечения, включително с изпращане на деца за операция в 
Швейцария. Членовете на организацията са горди с промененото 
състояние на децата след тяхната помощ, която „очовечава” грижата в 
дома.  



За наше учудване организацията не знаеше, че домът е включен в 
политиката за ДИ и не познаваше тази политика. Посланията от 
служителите в дома към тях са били, че ДИ скоро няма да се случи. Ние 
поискахме да се срещнем с ръководството на сдружението, за да 
разкажем за тази политика и плановете за дома. Изразихме тезата, че 
техните пари е добре да следват детето, като финансират неща, които не 
са в сграден фонд, защото предстои децата да се изведат от там. Тази 
„новина” разстрои доста представителите на организацията, но заедно 
обсъдихме възможностите за бъдещи инвестиции и в какво си струва да 
се направят те, за да помогнат за интеграцията на децата, които тези 
активни граждани подкрепят от години. 

Стана ясно, че местните участници в управлението и прилагането на 
политиката за ДИ не мислят за НПО като за ресурс, който може да бъде 
поканен и умело направляван за целите на интеграцията на децата в 
общността. Ние свързахме организацията с РДСП в Бургас, за да могат да 
започнат взаимодействия на местно ниво.   

Местни координатори по ДИ 

Проведени бяха първоначални срещи с двамата координатори, асоциирани към 
двата ДДУИ. Те потвърдиха нашите наблюдения за нагласите на екипите и 
основните проблеми  на този етап на прилагана на политиката за ДИ. И двамата 
координатори са изключително ангажирани и активно съдействат с опит и идеи 
на екипите на двете институции. Преживяването им обаче е, че са сами и 
неподкрепени, липсва им достатъчно информация и група, в която да споделят 
трудностите си.  

Услуги в общността 

Срещнахме се с екипа на ЦСРИ гр. Несебър, като една от малкото, но много 
успешни инициативи за работа с деца с увреждания, живеещи в семейна среда. 
Разговорът ни с тях показа, че те са развили особено успешни практики за 
работа с училищната система и ресурсните учители, както и с детската 
градина. Това е опит, който те се съгласиха с готовност да споделят, ако бъдат 
организирани и свързани с политиката за ДИ, тъй като засега те не са част от 
нея.  

Друга важна тема , която те повдигнаха е натовареността на 
професионалистите, която не се измерва спрямо тежестта на случая и 
потребностите на всяко дете. Съгласиха се, ако има развитие на тази тема в 
политиката за ДИ да участват, защото имат поглед за това кои случаи каква 
точно натовареност изискват и какви програми от грижи е добре да се 
приложат.  

В този център се повдигна темата за политиката за интеграция на дацата с 
увреждане в училище и липсата на гъвкавост, което прави системата 
нечувствителна към отделните деца. Сега се следват повече общите правила, 
отколкото да се мисли за интеграцията не като ходене на всяка цена в 
училище, а подходяща система за обучение на всяко дете и връзка с други 
деца в общността по начин, който помага и развива децата. Участниците 
смятат, че е необходим „непрекъснат контакт, взаимодействие между 
различните специалисти в общността, които работят с детето”, т.е. програма за 
координиране на случая. Проверките според тях трябва да оценяват не 



документацията, а самото дете и неговото развитие. Сега те са 
формализирани.  

Още в този първоначален етап на проучването се очертаха три различни 
модела на ДИ в трите изследвани общини от гледна точка на възгледа за ДИ, 
приоритетите на общината, ангажираността на местните екипи. Общият извод 
беше, че професионалистите са загрижени за децата, но фокусът върху 
отделното дете на повечето места липсва, защото в този етап фокусът е върху 
изграждане на новите услуги и технологията на извеждането.  

Етап ІІ: (януари - март 2013г.) 

Задачите на изследователския екип в тази част на проекта включваха: 

Изследване на конкретни проблеми и заявки за подкрепа на 
участници в процеса (местни координатори, НПО, услуги в общността, 
екипи на СИ, местни власти). 

Споделяне на първоначалните ни находки с РДСП, Община 
Бургас,Карнобат и Несебър, локалните координатори по ДИ, НПО, 
доставчици на социални услуги на местно ниво. 

Обобщаване на затрудненията, чието решение изисква действия на 
централно ниво и обсъждането им с представителите на проект 
„Подкрепа”. 

Екипът участва в общата изследователска задача за обсъждане на находките с 
членовете на проект „Подкрепа” и изграждане на сътрудничество, чрез което 
централното управление на политиката да бъде информирано за съществуващи 
затруднения на местно ниво и да предприеме действия за подобряване на 
комуникацията и изясняване на трудностите. 

В този втори етап основните усилия на екипа бяха в това да разшири броя на 
участниците в процеса на ДИ, като изучи работата на вече съществуващи 
практики, които могат да са ресурс на знание и опит за новите услуги.  

Услуги в общността 

На този етап посетихме две услуги в община Бургас с опит от работа с деца с 
ментални увреждания.  

 Дневен център за деца с увреждания „Николай Чудотворец” 

Срещнахме се с екипа и управлението на центъра, който има опит от работа с 
деца с увреждания, живеещи в семейна среда. Въпреки че не са включени в 
политиката за ДИ и нямат капацитет да обхванат децата от институции, 
професионалистите от центъра споделиха готовност да предоставят своя опит 
от работа с училища и детски градини. Направи ни впечатление, че 
участниците в ДИ все още не говорят за връзката на новите услуги с т.нар. 
съпътстващи услуги и други институции, с които детето ще общува, когато 
бъде изведено в общността. Оказа се, че има различни модели, които 
професионалистите от вече съществуващите служби в общността прилагат по 
повод на образованието на различните деца според техните нужди и 
затруднения. Екипът на този център е готов да се включи в обсъждания на 
практиките си за работа с децата и с образователните институции в общонстта.  

 ЦОП гр. Бургас 



Този център сподели с нас опита си от работа с деца с увреждания от 
общността и особено успешните си практики за работа с родителските 
организации на деца с увреждания. Екипът заяви готовност, ако бъде включен 
в работни срещи, да сподели опита си и да приема деца от институции в 
програмите, които предоставя. Центърът работи по проект „Приеми ме” за 
работа с приемни родители.  

Освен това, голяма част от усилията на екипа бяха инвестирани в това да 
консултира и информира вече запознатите с изследването участници за 
различни страни от политиката по ДИ. Срещите ни в този тип консултантска 
роля и роля на хора, с които местните участници можеха да обсъждат различни 
свои идеи или алтернативи, се случавше главно с местните координатори по 
ДИ, с които направихме няколко срещи индивидуално или заедно. Те намериха 
този тип работа много полезна и откриха, че те не се чувстват като общност, 
която се учи един от друг. Други участници, които ползваха нашата подкрепа 
беше швейцарската фондация SOR Optimist, с която направихме специална 
среща с управлението. На тази среща бяха обсъдени идеите на сдружението да 
стане обединител на местните ресурси, като постави политиката на публичен 
дебат и представи различен опит на участниците в нея на този етап. Ние 
подкрепихме подобна идея и работихме върху начина на реализирането й. 
Поради смяната на правителството и изборни кампании през април и май, това 
общо събитие не се състоя, тъй като членовете на фондацията се страхуваха то 
да не се използва за партийна пропаганда и да опорочи смисъла на дебата. 
Независимо от това организацията стана верен наш партньор, след като откри 
за себе си и разбра смисъла на политиката за ДИ. 

Срещата ни с началника на ОЗД в гр. Бургас разшири картината за процеса на 
ДИ. Акцент в разговора беше нуждата от повече работа с родителите на децата. 
Тревогата за тежките случаи остава, защото не е ясно как те ще получават 
медицинска грижа в общността. Има трудности със сегашната методика за 
ЦНСТ това да се случи и според него тя има нужда от актуализиране. Едно 
важно предложение, което излезе от тази дискусия беше, че е добре ЦНСТ да 
се специализират вече по специфика на увреждането и по тежест на увредата, 
защото нуждите са различни и изискват различен тип професионална намеса.  

В хода на оценките на децата вълненията в този етап бяха насочени към 
нуждата от приемственост между пресонала на дома и персонала на новата 
услуга, която ще приеме детето и липсата на такива координирани усилия на 
този етап.  

Друга важна страна в процеса стана нуждата от цялостна история на детето, в 
един файл, който да е достъпен на всички, участващи в решенията за него. 
Дадоха се примери за загубена информация за родственици на детето. 
Издирването на родителите, поддържането на връзка с тях изисква специални 
усилия. Необходимо е да се наблюдава периодично връзката между родителя и 
детето и да се насърчават усилията им за свързване. Родителите да не бъдат 
изолирани или обвинявани. Част от проблема е липсата на помощ за 
родителите и това ги обезсърчава.  

Двете срещи, направени с  директор РДСП позволиха да се очертаят нуждите 
на различните общини в процеса на ДИ. Ние споделихме наученото за 
нагласите и потребностите, както и за различните модели, по които всяка от 



общините развива полтиката за ДИ. Срещата очерта трудностите, които 
възникват при срещата на различни частни интереси, когато се свързват 
различните ведомства. ДМСГД стават заложник на такива конфликти. 
Споделена беше и тревогата от слабо развития граждански сектор.  

Срещата с екип „Подкрепа” помогна нашите наблюдения за регион Бургас да 
бъдат предадени на централното ниво – въпроси, затруднения, постижения – и 
чрез екипа на този проект стана възможно да се насочат ресурси по-адекватно 
там, където е необходимо.  

Етап ІІІ: (април - май 2013г.) 

В периода продължиха срещите с различни участници, представители на 
местни институции и организации във всяка една от общините. Изледването 
следваше хода на  ДИ, отчитайки специфични особености и общи тенденции. 

Основни изследователски задачи в този етап бяха: 

Да се обсъдят позициите на отделните участници. 

Да се набележат решения за следващия етап на ДИ – активното 
настаняване на деца от домове в грижите в общността.  

Да се съберат предложения за промени на управленско ниво, които да 
подобрят процеса. 

Да се съберат примери за успешни практики на ДИ на деца.  

Тъй като най-бързо и адекватно се случваха нещата в община Карнобат, 
нашите усилия там се насочиха към организирането на нова обща среща с 
представители на общината и ръководството на дома и местния координатор, в 
която да проследим какво се случва след приключване оценките на децата и 
стартирането на тяхната подготовка за извеждане. На този етап участниците се 
вълнуваха главно от четири аспекта на процеса на ДИ: 

Всяко дете беше вече специален фокус на обсъждане и съществуваше 
вече тревогата доколко направените оценки наистина са следвали най-
добрия вариант за детето. Дадоха се примери, че понякога родителите 
искат децата да са по-близо до техните места, но не е ясно доколко ще 
ги посещават, защото връзките не са много интензивни. Други родители 
настояват децата да са по-далеч от тях, защото те имат нови семейства.  

Имаше  въпроси около конкретните начинии, по които е добре децата да 
преминат към новите услуги и че това не бива да се случва на големи 
групи и масово, а да става дете по дете, за да се обърне специално 
внимание на всяко от тях. 

Трудност предизвикваше и неяснотата как ще се издържат домовете, 
когато малък брой деца останат в тях, а те трябва да поддържат добри 
условия на живот за тях с по-малко персонал и финансов ресурс. 
Участниците не знаеха как това е решено в политиката за ДИ. 

В този етап се засили вниманието върху съпътстващите услуги в 
общността и създаването на мрежа с тях. Добър опит за подготовка за 
ДИ съществува в Карнобат между ДДУИ с. Искра и ЦОП в Карнобат. 
Година преди настаняването, заедно със строежа на ЦНСТ-тата, децата 
от дома започват да посещават програмите на ЦОП и така да свикват, че 



ще излизат от дома, ще живеят в Карнобат или в друг град. Част от 
децата ходят в помощното училище в Карнобат и сега остава отворен 
въпросът, ако се закрие това училище, къде и как ще бъдат интегрирани 
тези деца. Това изисква свързване с училища, които имат готовност и 
нагласа да приемат и работят с този тип деца.  

Етап ІV: (май-септември 2013г.) 

Изключително  динамична фаза от провеждането на изследването. По време на 
този етап бяха проведени срещи и дискутирани предизвикателства и трудности 
в процеса на планираното преместване на деца.  

По време на тази фаза бяха направени първите премествания на деца от ДДУИ 
в с.Кошарица и с. Искра в ЦНСТ на територията на гр. Бургас и гр. Карнобат. 
Изследователският екип участва в откриването на ЦНСТ и беше в изключително 
тясна връзка с местните координатори по въпросите на подготовката и 
извеждането на децата от СИ. 

Една специфика на прехода от дом в услуга в общността в Карнобат беше 
решението на общината директорката на дома и част от персонала му да бъде 
прехвърлен в новата услуга. Директорката на дома стана директор на двете 
нови ЦНСТ в Карнобат. Обяснението е, че екипът от дома познава добре децата 
и те няма да са толкова стресирани от изцяло новата обстановка, тъй като са 
свързани от години с тези хора от персонала. Притеснението е дали този 
персонал няма да пренесе институционална култура на отношения с децата от 
предишното място. 

Ценен опит на община Карнобат при набирането на нов персонал за ЦНСТ беше, 
че новоназначените служители са били веднага свързани с децата в дома и 
след няколко срещи с тях, някои са решили да напуснат. Така много рано 
кандидатите могат да се запознаят със спецификата на случаите и работата с 
този тип деца, за да могат информирано да изберат дали искат да работят 
такава работа. Това е улеснило подбора. 

Изследователският екип направи срещи с новоназначения персонал на двете 
ЦНСТ. Важен опит от тези срещи е, че е добре екипът на новата услуга много 
рано да знае кои от децата от дома ще преминат в неговата услуга, за да може 
да ги посещава многократно, да се опознават взаимно и така да създадат 
спокойна атмосфера при прехода. Това не беше се случило и двете страни – 
персонал и деца останаха объркани кой с кого да се свърже, защото твърде 
дълго на централно ниво се пази в тайна информацията кое дете къде ще 
отиде. Въпреки че на местно ниво екипите по оценката са знаели, те са нямали 
право да кажат официално това. Би било добре тази процедура да се обмисли и 
промени по начин, който улеснява свързването и прехода на децата към новите 
услуги.  

Срещата ни с екипа на ДДУИ с. Кошарица показа, че няма съществена промяна 
в нагласите към процеса и че тревогата за децата остава. Голяма част от 
аргументите на тази тревога са валидни и бяха взета под внимание и включени 
в анализа на процеса на ДИ от нашия изследователски екип. Директорът на 
дома участва в заключителната конференция по представянето на резултатите 
от изследването и в обсъжданията за бъдещото развитие на политиките по ДИ, 
която се проведе в гр. София през месец ноември 2013г..  



В рамките на проекта екипът проведе общо 47 индивидуални и групови 
срещи. Общият брой на участниците е 62, както следва. 

Координатори по проект Детство за всички – 2;  

Доставчици на социални услуги – ЦОП - 3, ДЦДУ - 1, ЦСРИ – 1; ЦНСТ – 2; 

Представители на местни власти  – 12 човека; 

РДСП – 1; 

РЕД – 2; 

ДСП, ОЗД – 2, участници 4 човека; 

СИ – директори, персонал, деца: гр. Карнобат, с.Искра, ДДМУИ - 1 и 
община Несебър, с. Кошарица ДДМУИ - 1, ДЦДУ – 1; Деца – 1. 

НПО – 2 бр. с общо участници в срещите 11 човека. 

Училища – 3 бр. училища, общо педагогически специалисти участвали в 
срещите – 9 бр. 

Медицински персонал – лекари – 3 бр, мед. сестри – 4 бр., 
рехабилитатори – 2 бр..   

4.3. Действия/бездействия 
А. Възглед за смисъла на ДИ и за политиката, чрез която се реализира 

Процесът на ДИ се припознава от местните власти и институции, като 
неизбежна работна задача, която има смисъл. Според тях нуждата от закриване 
на СИ и извеждането на децата е безспорна необходимост не само заради 
международните и национални стратегии и изисквания, а и за да се осигури по-
добро качество на живот за децата. Така също, според по-голяма част от 
включените в изследването, децата от домовете е добре да бъдат настанени 
близо до местата, в които са живели до сега, защото са свикнали и познават 
тези места.  

Нагласите на голяма част от персонала на домовете е, че ДИ ще бъде пагубна 
за децата, които са свикнали с живота в домовете, а навън ще бъдат съсипани, 
защото ще бъдат откъснати от единствените близки хора, с които са общували 
досега. Новите услуги се виждат като неподготвени да посрещнат този процес. 

Новоназначеният персонал в ЦНСТ съзнава сложността на процеса ДИ. Въпреки 
обученията те са тревожни, осъзнавайки липсата на специфични знания за 
работа с децата изведени от СИ. Разчитат на „стария персонал” на СИ, част от 
който е настанен в новите услуги (съотношение 50:50).  

Хората, които директно ще работят с децата нямат обща визия за ДИ. За тях тя 
е „тук и сега”, на собственото работно място. Мислене по посока обща 
политика, конкретни мерки, устойчивост и дългосрочна визия липсват.  

Б. Версия за собствената роля и място в реализирането на тази политика 

Степента на ангажираност на общинската администрация в Бургас, Карнобат и 
Несебър е различна, като най-висока е тя в Карнобат. Там се наблюдава силна 
въвлеченост и разбиране на процеса в дълбочина, детайлно познаване на 
услугите на местно ниво, на проблемите и предизвикателствата. Тревогите на 



общинската администрация са свързани с трудността да се действа 
координирано, поради многото проекти и проектното мислене. 

В Бургас и Несебър разчитат за реализирането на тази политика на РДСП и/или 
Дирекция „Социални дейности”. Остава впечатление, че ДИ не е приоритет на 
местната власт, а по-скоро ангажимент на местните социални структури и 
звена.   

В Община Бургас основната тежест за провеждане на ДИ е върху РДСП. От 
проведените поредица от срещи с директора на РДСП става ясно, че процесът 
на ДИ се схваща и разбира в неговата цялост – отчитат се, както натрупания 
през последните години опит, моментната ситуация така и дългосрочната визия 
за устойчивост – както през призмата на детското благополучие и перспектива, 
така и спрямо националните и местни приоритети за развиване на системата за 
закрила на детето.  

На територията на община Несебър не се предвиждат услуги, пропуснати са 
срокове, не са одобрени проекти. Освен това се смята, че „нито едно от децата 
в дома в Кошарица не е от общината и няма да бъде настанено там”. 
Политиките на общината са насочени сега повече към превенция на 
изоставянето чрез програма за работа с лични лекари и популяризиране на 
приемната грижа. Установено е, че все още не се прави разлика между 
осиновяване и приемна грижа и има нужда от информиране на местната 
общност по тези въпроси. 

Домът в Кошарица се разглежда от община Несебър като централизирано 
управляван и отговорностите на общината към работата му са само в рамките 
на финансиране на ремонти, партньорство по изготвяне на стратегията и 
проекти. 

Съществуващият клон на швейцарската фондация SOR Optimist със седалище в 
Бургас активно и устойчиво финансира подобряване на средата и 
социализиращи програми в ДДУИ с. Кошарица. Версията на нейните членове в 
началото на нашата работа беше, че „в дома са хвърлени много пари и усилия, 
които сега ще отидат на вятъра”. Те вярваха, че децата там са свикнали и ще 
бъдат по-добре, защото общността няма какво да им предложи. Често бяха 
споделяни и дискутирани проблеми свързани със здравното обслужване и 
грижи за децата – необходимостта от спешна намеса при кризисни състояния на 
децата, медикаментозно лечение, рехабилитация.  В хода на разговорите ни с 
представители на фондацията стана ясно, че до момента на старта на 
изследването, те не са достатъчно информирани за съществуването на 
цялостна политика за ДИ, не я познават, не са разпознати от местната власт 
като източник на ресурси и възможности за подкрепа, въпреки че от много 
време вече са участници в грижите за тези деца, както и за обучение и 
подкрепа на персонала. Изглежда, че централизираното управление на 
политиката и административния и проектен начин на реализирането й пречи да 
се видят местните ресурси и да се използват по адекватен начин.  

Важно е да отбележим, че в рамките на едногодишното изследване, се 
наблюдава значителна промяна в тези начални констатации по посока все по-
голяма анагжираност към процеса на ДИ, вероятно свързана с наближаващите 
срокове за настаняване на децата в новите услуги от резидентен тип. 



Обща тенденция в общините Бургас, Карнобат и Несебър е липсата на връзка 
между гражданските организации и инициативи. Факт е, че НПО, които работят 
по проблемите на ДИ на местно ниво са малко, като част от тях подкрепят 
подобряване на условията в дома. Вероятно по причина, че местната 
администрация традиционно ги разпознава само като ресурс за подобен тип 
финансова и материална помощ. Особено това се отнася за Община Бургас, 
където за НПО, като ресурс почти не се говори, въпреки, че в общината има 
организации, които биха могли да бъдат полезни и да партнират успешно в 
процеса на ДИ. И в трите общини почти липсват услуги за деца в общността - 
държавно делигирани дейности, които да са предоставени на НПО.  

В. Неясноти, трудности и препятствия пред реализирането на политиката, 
които те са идентифицирали през техните роли и опит до този момент 

Представители на местните власти в Община Несебър смятат, че общността не 
е добре информирана за смисъла на приемната грижа и не прави разлика 
между приемна грижа и осиновяване.  

Програмите за превенция на изоставянето според представители на местни 
власти в Община Несебър са важни и с приоритет за тях, но изискват много 
средства и координация на много служби и ведомства.   

Според заместник кмета на Карнобат и директора на РДСП съществува 
объркване в общините поради проектното действие и мислене за цялостната 
стратегия за ДИ. Работи се на парче и често се губи цялото.  

Преживяванията на екипите на домовете и на някои от грижите в общността са 
за това, че те са под непрекъснати проверки от много институции и 
преобладаващата работа на управлението е във воденето на документацията 
към различните проверяващи органи. В същото време усещането е за малко 
грижа и подкрепа и вземане на тяхното мнение. 

На срещи в община Карнобат беше представен проблем с липсата на ясни 
процедури и отговорности за тежки случаи на насилие и кризисна помощ за 
дете с умствена изостаналост. Позициите на участниците бяха, че ОЗД 
неправлино е оценило и насочило кризисен случай за настаняване в дома, 
когато там отсъстват специалисти и необходимите условия за овладяване на 
психологически кризи. Подобен е случаят на дете, настанено в ДДУИ, при 
което липсват достатъчно индикации за настаняване в подобен род 
специализирана институция. Според специалистите, това настаняване е било 
направено поради липса на алтернативи и презастраховане. 

В хода на разговорите е споделена тревога относно обучението и 
образованието на децата изведени от СИ и настанени в ЦНСТ, както и за 
възможностите за ползване на съпътстващи услуги в общността, които на този 
етап, в който децата вече се извеждат, не са достатъчни, за да поемат изцяло 
нуждите на децата. 

В последната фаза на изследването, когато започна реално извеждане на деца 
от СИ, бяха споделени трудности, свързани с администриране на извеждането. 
Такъв е примерът със забавено извеждане на дете, поради неяснота от страна 
на ОЗД, как се действа в случаите, когато детето се извежда в услуга, която е 
създадена и действа по проект, а не е държавно делигирана дейност. Това 



показва, че съществува необходимост от актуализиране на Методиката за 
управление на случай за ОЗД. 

Общото впечатление от наблюденията на изследователския екип е, че голяма 
част от участници възприемат политиката като централизирана и съответно 
инициативата главно като държавна и само в известна степен местна. Местните 
отговорности са видени не като капацитет за упражняване на избори, а като 
тегоби, свързани с финансови разходи и неясни и разпокъсани усилия. Това 
тревожи местните участници и затруднява ангажирането им в процеза на ДИ, 
въпреки наличието на местни стратегии и планове, които са приведени в 
действие. Също така това препятства търсене на местни решения, въпреки 
реализирането на множеството проекти в политиката. В същото време има 
опасност от уеднаквяване и неотчитане на местните особености при 
реализацията на централизиран възглед за политиката от всички участници в 
нея. 

Г. Потребности, които те или други участници имат при реализирането на 
политиката 

Има нужда от качествено обслужване на съпътстващите заболявания. 
Медицинските грижи не са добри. (Обсъждане в Карнобат; мнение на 
швейцарската фондация SOR Optimist) 

Един от местните координатори предложи събиране на групата на 
координаторите и учене съвместно от опита им по начин, който да развива 
ролята им и да помага за решаването на предизвикателствата и намирането на 
по-ефективни решения от тяхната роля. 

Фондация SOR Optimist има желание да организира среща в Бургас, на която да 
се обсъдят нагласите на местно ниво към политиката за ДИ.  

Д. Предложения и инициативи, които те са предприели или смятат, че 
трябва да бъдат предприети на управленско ниво 

Да се промени стандартът за хранене, защото е недостатъчен и сковаващ 
възможностите за набавяне на качествена храна. Изисква се хранене по 
стандарт „Стара планина”, например. Това много оскъпява грижата. 
(Обсъждане в Карнобат) 

ЦСРИ в Несебър изяви готовност да представи на обща среща опита си с работа 
с детски градини и училища по конкретни казуси за работа с деца с умствени 
увреждания. Те са изградили добра мрежа на сътрудничество с местните 
образователни институции, въпреки че такава липсва като изискване за тяхната 
работа. 

ЦСРИ в Несебър се съгласи да работи върху стандарти за измерване на 
ангажираността на всички специалисти в този тип услуга, спрямо типа 
затруднения на детето и неговите специфични потребности от услуги. Такъв 
тип функционален стандарт, който проследява пътя на детето през услугите и 
норматива за работа, адекватен на реалния ангажимент на професионалистите 
с детето отсъства. Така ще може да се обсъди профилът на специалистите в 
ЦСРИ на базата на натрупания опит. 

ДЦДУИ в Бургас с натрупан опит от работа с деца с умствени увреждания, 
живеещи в семейна среда, е готов да предостави за обсъждане 



идентифицирани проблеми и опит от работа с училище и допълване на 
образователните изисквания със специфична работа в центъра.  



5. Случаят Велико Търново 
5.1. История на процеса в региона 
Област Велико Търново е разположена в централната част на Северна 
България, с територия от 4661,6 кв. км. В административно-териториалния 
обхват на областта влизат 10 общини – Велико Търново, Горна Оряховица, 
Елена, Златарица Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов, Стражица и 
Сухиндол. Селищната мрежа обхваща 336 населени места, от които 14 са 
градове. Общият брой на населението по последни официални данни към 
31.12.2009 г. е 253 503 души и представлява 3.6 % от общото население на 
страната, като в градовете живее 69.6% от населението на областта. 

Областта се характеризира с добре развита мрежа от социални услуги за деца и 
семейства. Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2011 – 2015 
г. си поставя цели/приоритетни направления, свързани с: 

П о д к р е п а з а д е ц а в р и с к и т е х н и т е с е м е й с т в а . 
Деинституционализация на деца; 

Развитие на социални услуги за социално включване на уязвими групи 
възрастни и лица в неравностойно положение; 

Развитие на социални услуги за социално включване на самотно 
живеещи възрастни хора в риск. 

През есента на 2010 г. във всички общини в областта е направен Анализ на 
ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги, във връзка с 
областното планиране на социалните услуги. Един от изводите в анализа е 
свързан с неравномерното разпределение на услугите на областно ниво и 
големият брой СИ  

«Въпреки наличието на общински стратегии, до момента социалните 
услуги са развивани в общините без достатъчно проучване на нуждите на 
рисковите групи и без да се взема предвид ситуацията в съседните общини. 
Най-многобройни са услугите в градовете Велико Търново и Горна 
Оряховица, но в повечето случаи живеещите в по-малките общини и 
особено в малките населени места остават извън мрежата на социалните 
услуги. Област Велико Търново се характеризира с голям брой 
специализирани институции, които продължават да действат, въпреки 
напредъка в развитието на социални услуги в общността.» (Областна 
стратегия 2010-2015).  

На територията на област Велико Търново има 8 специализирани институции за 
деца на различна възраст и с различни проблеми. От тях 4 са институциите от 
типа Дом за деца лишени от родителска грижа, 1 Дом за медико –социални 
грижи и 3 Дома за деца и младежи с умствена изостаналост. Последните се 
намират в малки населени места, както следва: ДДМУИ, с.Михалци, община 
Павликени, ДДМУИ, с.Горски Сеновец, община Стражица и ДДМУИ, с.Илаков 
рът, община Елена. 

Общините, които са ангажирани с реализиране на проекти по закриване на 
специализираните институции за деца и младежи с увреждания и разкриване 
на резидентни услуги в общността са В.Търново, Елена, Павликени, Стражица, 



Горна Оряховица. Това е първият голям проект за реализиране на Национална 
стратегия Визията за деинституционализация, „Детство за всички”. 

Историята на този процес на местно ниво започва далеч преди планираното 
закриване на институциите, далеч преди 2009 г. Всяка специализирана 
институция за деца с увреждания има предходна история на вътрешни, 
самостоятелни стъпки по реформиране. Тази реформа се е изразявала в 
разработване на необходимия набор от социални услуги за настанените деца и 
младежи, които са ситуирани в самите сгради на институциите или във 
физическа близост до тях. Финансирането на този процес е било осигурено по 
трите фази на програма ФАР – Деинституционализация посредством 
предоставяне на социални услуги в общността за рискови групи. В резултат на 
планирани и реализирани проекти във всички институции за деца с увреждания 
в областта до 2009 г са изградени 5 социални услуги от резидентен тип и 10 
съпътстващи услуги. Планиращите екипи са направили опити за съобразяване 
на вида и броя на услугите с анализ на потребностите на децата, настанени в 
домовете. Услугите, разпределени по общини са следните: 

1 ЦНСТ, ЦОП и ДЦ – гр.Павликени; 

1 ЦНСТ, ДЦ, ЗЖ – гр.Стражица / ДЦ е в с. Горски Сеновец, в двора на 
дома за деца с увреждания/;  

ДЦ и ЗЖ – гр. Елена;/ЗЖ е в с. Илаков рът, в близост до дома за деца с 
увреждания/; 

ДЦ – гр.Горна Оряховица; 

5 ЦНСТ, 2 ДЦ, 1 ЦСРИ, 2 ЦОП – гр.В.Търново 

След 2009 г,. в резултат на разработването на Национална карта на 
резидентните услуги в област Велико Търново са планирани да се изградят и 
разкрият 9 резидентни социални услуги, които ще заменят 3 ДДМУИ, а именно: 

2 ЦНСТ и 1 ЗЖ – Павликени 

3 ЦНСТ – В.Търново 

1 ЦНСТ – Г.Оряховица 

1 ЗЖ – Стражица 

1 ЗЖ – Елена 

Първият етап от изпълнението на процеса на разкриване на резидентни услуги 
е свързан с построяването и обзавеждането на сгради, тип малки къщички, 
където реално ще живеят децата след преместването им от големите 
институции. В края на септември 2013 г. строителството на сградите е крайно 
неравномерно в областта, етапът на ДИ е „строителен”. Сериозно 
предизвикателство се оказва процедурата за избор на подизпълнители във 
всички общини и реално само в гр. Горна Оряховица има построена сграда. 
Успоредно със строителството, общините подготвят проектни предложения за 
доставка на социалните услуги.  



5.2. Процес на изследване 
В началния етап на изследването изследователският екип се запозна със 
ситуацията в областта, с нормативните документи, с планираните дейности по 
реализиране на националната политика на местно ниво. 

Срещите с ключови участници започнаха през месец октомври 2012 г. и 
приключиха през месец август 2013 г. 

В рамките на проекта екипът проведе общо 41 индивидуални и групови 
срещи. Общият брой на участниците е 62, както следва. 

Координатори по проект Детство за всички – 3;  

Доставчици на социални услуги – ЦОП - 4, ДЦ - 6, ЦСРИ – 1; ЦНСТ – 3; 

Общини – 6; 

РДСП – 1; 

РЕД – 2; 

ДСП, ОЗД – 7; 

СИ – директори, персонал, деца: гр. Велико Търново – ДМСГД – 2, 
Родител -1; гр.Стражица – ДДМУИ – 2, ДЦ – 1; Деца – 1, гр.Елена – ДДМУИ 
– 3 и гр.Павликени – 12, Деца – 7. Общо – 29. 

Първата среща бе организирана и проведена с координаторите на местно ниво 
по проект „Детство за всички”. Идеята на изследователите бе, че тази среща е 
важна по отношение на идентифициране на ключови участници и запознаване с 
актуалната ситуация по реализиране на дейностите по проекта. Срещата се 
проведе в гр.Велико Търново. 

Сериозно предизвикателство бе определянето на време и място за провеждане 
на срещата, поради това, че тримата координатори работят в сградите на СИ, 
физически отдалечени една от друга и реално нямат общо работно място. В 
хода на разговора, стана ясно, че на практика те не работят заедно, рядко се 
срещат и обменят информация. Функциите им са директно свързани с 
подобряване на качеството на живот на децата в конкретните домове, където 
работят. Дискусията беше насочена към това какви са предизвикателствата в 
процеса. Стана ясно, че особено трудна е подготовката на персонала за 
приемане на идеята за закриване на домовете, на места съпротивата и 
комуникирането с местната власт. Те, координаторите, говорят за 
необходимостта от подготовка и информиране на работещите в СИ за всички 
етапи на закриване на институциите, за отношенията с местната власт. Заедно 
идентифицирахме ключови участници, с които трябва да се дебатират 
предизвикателствата и да се планират решения. Постигна се договореност за 
посещения на място в институциите и срещи с персонала. 

Следващите срещи в община Велико Търново бяха с представители на 
социални услуги – ЦОП, ЦСРИ, ДЦДУ. Срещите бяха индивидуални и се 
проведоха на място в самите услуги. Всички говореха за трудния процес на 
работа с децата и семействата. Тези трудности са обусловени, според 
участниците, от ниското заплащане, липсата на специалисти, трудните условия 
на работа и липсата на между секторно партньорство. В процеса на закриване 
на СИ за деца с увреждания, тези професионалисти, все още не виждат пряката 



си роля. Оказа се, че поради забавяне на строителството, в общината все още 
няма актуални планове по повод съпътстващите услуги за децата, които ще 
бъдат преместени в ЦНСТ. Опитите да се планира разкриването на нови такива 
услуги са неуспешни. Освен това, стана ясно, че капацитетът на работещите 
услуги не може да се увеличи, поради ограничените възможности на 
материалната база. Единият ДЦ е общински, разкрит по проект, като услуга в 
общността за деца с увреждания, но впоследствие е получил държавно 
делегирано финансиране. Капацитетът му е 36 места, помещава се в училищни 
помещения и впечатлението от материалната база е, че повече деца не могат 
да бъдат поети. Екипът работи активно с децата и техните семейства, 
предоставя почасови, полудневни и целодневни услуги за деца с увреждания 
на възраст 7-18 години. Ясно и категорично е мнението по повод целия процес 
на ДИ, той се определя като „буксуващ”, поради това, че статистически 
все още голям брой деца се настаняват извън семействата си, като по 
този начин трайно се отделят от тях. /Служител, ДЦ/. Другите услуги в 
общността ЦСРИ и 2 ЦОП работят с пълен капацитет. Единият ЦОП е разкрит от 
НПО и вече три години не може да получи финансиране и да стане държавно 
делегирана дейност. Основните дейности в тези услуги са консултиране на 
семейства, материална подкрепа, обучение и подкрепа на приемни семейства. 
Основното предизвикателство пред процеса на ДИ, според разбирането на 
екипите е „от една страна работата със семейството, да променим 
семейството…и от друга работата на другите сектори – образование и 
здравеопазване.” /Служител, ЦОП/. Постигна се договореност да се 
комуникира с общината и РДСП възможността да се разкрие ДЦДУ. Всички 
говореха , че липсва информация и не са съвсем наясно докъде е стигнал 
процеса на подготовка на сградите за преместване на децата с увреждания. 

Следващата спирка по пътя на изследването беше в Община Велико Търново. 
Това беше първата среща, при която се усети добро информиране и лична 
ангажираност, тревога за процеса и протичането му. Изследователският екип 
получи цялостна информация за ситуацията в общината и плановете за 
разкриване на нови социални услуги –както резидентни така и в общността. 
Община Велико Търново има сериозен опит в анализирането и планирането на 
закрилата на децата и социалните услуги за рискови групи. Процесът на ДИ се 
припознава като актуална задача и се разбира като промяна на съществуващия 
модел на работа и грижа с децата и семействата в риск. Преди 2009 г. са 
направени сериозни усилия за реформа на двата дома за деца, лишени от 
родителска грижа – ДДЛРГ във гр. В.Търново и в с. Балван. Тези усилия, както 
и идентифицираните нужди са довели до разкриването на 7 резидентни услуги 
и до подобряване качеството на грижа за настанените деца. В този процес на 
промяна активно сътрудничество е осъществено с две НПО – МСС и SOS детски 
селища. Част от тези услуги все още се управляват от НПО. 

Общинската администрация е ангажирана с процеса на ДИ. Говорихме и 
усетихме детайлно познаване на всички услуги, на проблемите и 
предизвикателствата, има ясно лидерство, което на моменти изглежда 
възможно да премине и на областно ниво. Сериозно внимание се отделя на 
темата за между институционалното партньорство и работата по превенция на 
изоставянето. 



ДИ – това е малко обръщане на модела. Сега закриваме домовете и 
разкриваме услуги, но трябва да подкрепяме семействата и да развиваме 
приемна грижа. Въпросът е кой работи със семейството? 

Общински служител  

Говорихме за планирания процес на закриване на ДДМУИ като необходимост 
децата и младежите да се преместят в общини с образователна, социална и 
здравна инфраструктура. Все още, обаче в общината реалното планиране на 
резидентните услуги /3 ЦНСТ/, които ще се разкрият и предоставят не е 
актуална задача. Това е така, защото въпреки успешният старт на процеса през 
2010 г. /общината е една от първите в страната с подписан договор за 
строителство на сгради/ все още строежите не са започнали, нещо повече все 
още не е избран подизпълнител за осъществяване на строителство. 

Едно от основните предизвикателства, които идентифицирахме и за което 
говорихме е липсата на достатъчно капацитет на съществуващите ДЦ за деца с 
увреждания или разкриване на нови. Общината е планирала разкриването на 
такъв, но в картата на съпътстващите услуги той „изчезва”.  

Къде ми е ДЦ….? 

Общински служител  

Сградите на съществуващите ДЦ не са подходящи и на практика не е възможно 
да се увеличи капацитета им в наличните пространства. Въпреки това, по 
въпроса с капацитета на услугите срещнахме различни мнения. 

Различно мнение по темата социални услуги и капацитет чухме в дискусията с 
представител на РДСП. Служителят информира за постижения, брой услуги и 
успехи в процеса на ДИ. Стана ясно, че ръководителят на регионалната 
дирекция е и ръководител на РЕД. Определи основната си работна задача като 
координационна и информационна. Сподели, че не е имал възможност да бъде 
на място, в СИ, при персонала и децата. Това, поради специфичната 
организация на ангажиментите като РЕД – те се реализират в извънработното 
време на представителите на секторите – образование, здравеопазване и 
социални услуги. В разговора, става ясно, че в областта има разкрити 
достатъчно като брой и капацитет социални услуги и в момента не са 
идентифицирани нужди от нови такива. Процесът на закриване на СИ се 
определя като плавно протичащ и без проблемен. Договаряме се, че е 
необходимо да се видим с другите представители на сектор здравеопазване и 
образование при следваща среща. 

Срещата с ОЗД Велико Търново беше кратка, извинението е, че са доста 
натоварени, пък и процесът на закриване на СИ е все още далеч – те не са 
наясно с новите за тях случаи и предполагат, че поне още една година, те няма 
да са актуална работна задача. Това поставя ОЗД в ситуация на неподготвеност 
и неучастие поне на този етап от процеса. Все още не са известни децата, 
които ще бъдат преместени, не са разпределени случаите и съответно не се 
работи. Работа имат предостатъчно, а ресурси - много малко. По темата 
съпътстващи услуги и подготовка за подкрепа, те смятат, че съществуващият 
ДЦДУ в града може да поеме още клиенти, защото услугите се ползват 
почасово. Договорихме се, да коментираме отново темата с общината, която 
планира разкриването на нов ДЦ, защото е идентифицирала нужда от такъв, 



особено във връзка с бъдещото преместване на около 36 деца и младежи с 
увреждания.  

Първата институция, която изследователският екип посети, не е в плановете за 
реформа в близките години – ДМСГД, Дебелец. Срещата се проведе при 
директора, присъства и социалният работник. Основната тема на разговора е 
грижата за семействата. Оказва се, че екипът работи много със семействата и 
се грижи за запазване на връзката между децата и техните родители. 
Разбирането за процеса на ДИ е ясно „всяка майка да си вземе 
детето” (Служител ДМСГД). Постигнати са 14 реинтеграции за една година, 
което определят като успех и споделят с гордост. Работещите, с които се 
срещнахме впоследствие, споделиха загрижеността си за децата със 
заболявания и тези с увреждания. Тяхната тревога беше около необходимостта 
и възможността да се задоволят здравните им потребности и безпокойството 
им – дали новите услуги ще могат да осигурят това. Основните идентифицирани 
предизвикателства са липсата на индивидуален подход, работата с 
биологичните семейства, включването на работещите в институциите в работа 
по реинтеграция и здравните нужди. Договорихме се да се видим отново с 
екипа на територията на ДЦ, за който ни разказаха като за лично постижение и 
гордост и като пример за реформа и ДИ. 

Следващите срещи на територията на областта бяха в една от общините, която 
е включена в процеса цялостно – ще бъде закрита институция и открити услуги 
в общността – Община Павликени. 

Първата среща в община Павликени беше с местния координатор. Говорихме за 
актуалната ситуация в СИ и специфичният модел на ДИ. Прави впечатление, че 
въпреки договорената среща с директора на КСУ, тя не се случва. Променяме 
договореността за следващия ден. Усещането е, че външни хора се приемат 
трудно. 

Срещата с директора на КСУ се проведе на следващия ден. Присъства и 
местния координатор. В началото имаше определени резерви от страна на 
директора, свързани с това, че изследователите бяха възприети като нещо 
средно между проверяващи от центъра и изследователи. В хода на разговора, с 
демонстрираното от нас добро познаване на ситуацията в региона и 
съвместното идентифициране на реални проблеми, тази резервираност изчезна 
и бе заменена от желание за сътрудничество. Разбрахме, че община Павликени 
е създала свои собствен модел на интегриране на социалните услуги за деца и 
възрастни. Функциониращият КСУ в града, обединява 5 услуги за деца и 
възрастни – институционални, резидентни и в общността. Този модел е 
изграден по проекти, под ръководството на лидера на специализираната 
институция. Усеща се,че реформирането на ДДМУИ, Михалци е било активна 
дейност и отговорност на предходното ръководство на дома. Няма информация 
този опит да е зачетен и използван – закриването на институцията е планирано 
както и за всички 24 дома за деца с увреждания в страната. Процесът на ДИ в 
общината е започнал далеч преди 2009 г. и има постижения които се приемат 
като „собственост” на екипите. 

ДИ е естествено продължение на започнал процес на реформа. 

Служител, Директор, КСУ  



Разминаването в гледните точки на национално и местно ниво се усеща в 
начина,по които се планира реализирането на ДИ. 

Не може да се промени проекта, иначе не бих затворила дома в Михалци. 

Служител, Директор, КСУ 

След срещата с директора на КСУ посетихме институцията в с. Михалци и се 
срещнахме с току-що назначения нов директор на дома и социалния работник. 
В хода на разговора, станаха ясни причините за нежеланието на директора на 
КСУ да затвори дома. Причините за това се крият във факта, че Михалци е село 
на 8 км. от Павликени, домът е със сравнително добре поддържана сграда, 
всички деца са обхванати от образователната система, осигурено е здравно 
обслужване. В него живеят 45 деца с увреждания, преобладаващо до 16 
годишна възраст, поради това, че доскоро домът е бил за деца от 3 до 7 
годишна възраст. Персоналът на дома е както от селото, така и от гр. 
Павликени. В този смисъл няма да има сериозни сътресения, ако бъде нает 
отново в новите услуги /2 ЦНСТ, 1 ЗЖ и 1 ЦСРИ/. Оказа се, че подкрепата, 
която персоналът получава като супервизии не е достатъчна, за да се променят 
нагласите и да се снеме напрежението. Особено интересно е решението на 
предходното ръководство на институцията, различните категории персонал да 
бъдат идентифицирани чрез различни работни дрехи – всяка категория – 
медицински персонал, възпитатели, детегледачки - беше с различен цвят 
работно облекло. Освен това беше поставен въпросът за децата, тяхната 
информираност и подготовка „ … децата очакват да бъдат преместени, но 
искат да бъдат с приятелите си …” (Служител, ДДМУИ). Основните 
потребности на работещите са от информиране, обучение и фасилитиране на 
процеса на промяна и преместване на деца. Договорихме са да направим 
специална среща с целия персонал и децата. 

Особено интересна и значима се оказа срещата с кмета на общината. На нея 
присъстваха директора на КСУ и местния координатор. Разговорът се насочи 
към това с какво ще се промени ситуацията на децата след преместване в 
новите услуги. Разбирането за процеса на ДИ тук е свързано с подобряване 
качеството на грижа за децата с увреждания… 

Какво ще се промени за децата, които ще бъдат преместени в новите 
услуги? Градът предоставя възможности за интеграция, повече 
отколкото селото. Ще подобрим инфраструктурата, ще има нови 
работни места, по-добро образование, по-лесно ще мотивираме бизнеса 
да подкрепя услугите… 

Кмет 

В общината все още не бяха провели избора на подизпълнител за строителство, 
но терените са определени - в двора на КСУ и в непосредствена близост до 
него. Плановете на общината са да запази работните места на персоналът на 
институцията и дори да разкрие нови. Не е ясна съдбата на сградата в с. 
Михалци, защото е добре ремонтирана и подържана. Вероятно, ще се разкрият 
социални услуги за възрастни хора, но впечатлението е, че няма сериозно 
предизвикателство. Освен това, говорихме за информираността на местната 
общност. В общината са направили поредица от срещи за даване на 
информация относно процеса на преместване на децата, защото е налице 



разбиране за важността на приемането. Освен това, стана ясно, че в общината 
нямат необходимата информация относно целия процес, планирането на 
проектите за доставка на услугите и наличието на РЕД. Договорихме следваща 
среща с представителите на този екип. 

Изследователският екип планира и проведе следващата среща в гр. Велико 
Търново с екипа на РЕД, от една страна защото беше договорена с тях и от 
друга, защото стана ясно, че е необходимо да се планира обща среща с 
общините на територията на областта. Присъстваха двама от членовете на 
екипа, представители на сектор социални услуги и образование и един от 
местните координатори. Информацията, че посещенията на място в общините 
се реализират трудно, поради необходимостта да се използват допълнителни 
ресурси и ролите на членовете на екипа се потвърждава. Въпреки това, 
обсъдихме целия процес в областта и основните предизвикателства. Става 
ясно, че един от проблемите е неравномерността на протичане на 
строителството на новите услуги в цялата страна, което затруднява 
планирането на съпътстващите такива и подготовката на ОЗД за поемане на 
случаи. В този смисъл все още, усещането е, че децата не са в обсега на 
вниманието като конкретни случаи и казуси. Важно в тази среща бе това, че се 
направи преглед на готовността на сектор образование да отговори на 
потребностите на децата, които ще се преместят и се планира среща с 
представителите на всички общини на територията на областта, за да се 
отговори на специфични въпроси – планиране на проектите за доставка на 
услугите, подготовката на образователните, здравни и съпътстващи услуги. 

Пътят на екипа продължи към среща, договорена с екипа на ДМСГД в ДЦ за 
деца с прояви на аутизъм в гр. Велико Търново. Срещата беше с представители 
на услугата – управител и социален работник, присъства местен координатор. 
Домът, ръководен от лидера си е преминал през процес на вътрешна реформа 
– част от услугите се изнесени в сграда в гр.Велико Търново, създаден е ДЦДУ. 
Персоналът е особено горд с работата си с децата и семействата, разказват и 
представят услугата с идеята за високо качество и професионализъм. Разказват 
за това как е взето решение за разкриване, как са анализирани нуждите на 
децата и родителите, как лично са участвали в подготовка на пространството. 
ДЦ е първият в областта деца с увреждания, разкрит през 1998 г. по проект на 
ДМСГД, получил е финансиране по няколко проекта и все още е част от 
структурата на институцията, като услуга в специализирана институция. 
Разработването и разкриването на услугата е пряк резултат от инициативата на 
екипа и лидера да направят реформа в институцията и да подобрят качеството 
на грижа, както и да постигнат превенция на настаняването. Тази инициатива е 
предшествана от анализ на ситуацията в област В. Търново по отношение на 
нуждите на деца с увреждания от лечение и рехабилитация. ДЦ е разкрит, за 
да поема основно деца от общността, макар че се ползва и от деца от 
институцията. Той е специализиран за работа с деца с увреждания от 3-7 
години, включително и с увреждания от аутистичния сектор. ДИ като процес, 
формално стартирал през 2009 г., няма пряко отражение върху работата на 
институцията и услугите, които тя предоставя, напротив екипът се смята за 
изключен от този процес и усеща собствените си усилия за реформа като 
незачетени.  



От 10 години работим за семейството…ДИ е да се гради контакт със 
семействата… 

Служител, ДЦ, ДМСГД  

Друга община на територията на областта, на която и предстои да закрива 
институция и да разкрива услуги за деца с увреждания е община Елена. 
Първата среща беше с представители на ДЦ за деца с увреждания. Услугата е 
разкрита по проект за нуждите на децата от ДДМУИ в с.Илаков рът, макар че 
идеята е била да се ползва и от деца от общността. Центърът не работи с пълен 
капацитет и се ползва основно от институционализирани деца и младежи. 
Основната причина за това е трудността при работа с родителите и 
идентифициране на техните нужди, както и тези на децата им. На етапа на 
строителство и подготовка, екипът на тази услуга е „далеч от процеса на ДИ, 
няма комуникиране на темата”. (Служител,ДЦДУ).  

В малката общност трудно се признава наличието на проблем с децата. 
Обикновено проблемите се неглижират. 

Служител, ДЦДУ 

В ДСП, Елена всичко е подредено и ясно, конференциите по случаи са 
направени, ДИ се разбира като затваряне на институцията и преместване на 
децата в големите градове, родителите са далеч от процеса „90 % от 
родителите не изразяват желание да контактуват с децата си” (Служител 
ДСП). На срещата присъстваха представители на ДСП, ОЗД, ХУСУ. Тук споделят 
за основния проблем в общината – персоналът на институцията ще остане без 
работа. Освен това не е ясна и съдбата на ДЦ, тъй като услугата се ползва 
основно от младежите и децата от СИ. Говорим за нуждите на общността от 
социални услуги, но става ясно, че няма специфичен анализ. Нуждаещите се от 
услуги деца и семейства ги ползват на територията на други общини. 

Пътят продължи към институцията, която се намира в с. Илаков рът и предстои 
да бъде закрита. Селото е на около 12 км от града, но пътят и комуникацията 
са доста лоши, често през зимата достъпът е труден. Сградата на дома не е в 
добро състояние. Срещнахме се с директора, местния координатор по проект 
„Детство за всички” (бивш директор на дома) и част от персонала и децата/
младежите. Основният процент от децата са над 18 години, 49 на брой общо. 
Става ясно, че и тук, както в ДДМУИ, с.Михалци има опити за реформа отвътре. 
Резултат от тази реформа е разкрито ЗЖ в непосредствена близост до сградата 
му, което ще продължи да функционира и след закриване на институцията. 
Здравословното състояние на децата в институцията не е особено добро, 
контактите с родителите са ограничени. Персоналът е тревожен, поради 
предстоящото закриване и реалната опасност да остане без работа. Основните 
тревоги са свързани и с децата, дали новите услуги ще бъдат подходящи за 
тях, добре ли ще се чувстват. Личи лична ангажираност и тревога за конкретни 
деца, очевидно част от работещите са привързани към децата, жена от 
персонала се просълзи при мисълта за предстоящата раздяла. Въпреки това, 
тъй като все още няма реални действия в посока закриване този момент 
изглежда отдалечен във времето. 

Години наред говорят за затваряне и все не се случва… 

Служител, ДДМУИ 



В Общината се срещаме със заместник кмета, специалист социални дейности и 
директор дирекция. Споделят, че в града няма болница и други съпътстващи 
услуги. Говорят много и разпалено за проблемите си и за тревогите. Основните 
тревоги са свързани с това, че след закриването на институцията ще останат 
без работа 40 човека. Очаква се това да бъдат трайно безработни, тъй като в 
общината няма работни места и поминък. Не е ясна и съдбата на ДЦ, тъй като 
обслужва основно институцията. При положение, че се закрие, броят на 
безработните ще се увеличи. 

Закриване на дома не е нужно…Не виждаме как може да стане ДИ…
Изглежда като преместване от едно място на друго. ДИ, според нас е 
промяна на начина на предоставяне на услугите. 

Служител, Община 

В общината имат усещане, че планираната ДИ не е съобразена с местните 
потребности и подходът е централизиран, че не се подхожда индивидуално. 
Освен това, те се усещат далеч от реалното и практическо закриване на дома, 
защото все още не е започнала подготовка на сградата за новата услуга, 
проектното предложение за предоставяне на услугата също не е планирано. 
Споделят, че нямат информация, трудно планират услугата ЗЖ, нямат опит в 
предоставянето на социални услуги. Говорим и обсъждаме потребностите от 
социални услуги в общината. Представят си основните проблеми и започват да 
дискутират и планират от какви услуги имат нужда, като виждат в този 
разговор и планиране от една страна възможност да отговорят реално на 
нуждите на децата и семействата, а от друга да разкрият нови работни места. 
Договаряме се, да се видим отново на среща с всички общини и РЕД, за чието 
съществуваме получиха информация от изследователите. 

Срещата в община Велико Търново бе планирана предварително, за да се 
изясни констатираното от екипа разминаване между капацитета на 
съпътстващите услуги, който ние видяхме при посещението на място и 
ръководителите на услугите потвърдиха и завишените разчети на 
представителите на РДСП и ОЗД. На срещата присъстваха общински служител, 
и ръководителите на две от съпътстващите услуги – дневен център и ЦОП. На 
тази среща бе споделена тревогата на общината за продължаващото забавяне 
на процеса на строителство, което на практика променя графика на ДИ като 
цяло. Наред с това присъстващите споделиха тревогата си от разминаването 
между централизираното и местното ниво на планиране – като пример 
заложените в общинската стратегия за социални услуги планове за разкриване 
на нови съпътстващи такива, не само не са утвърдени, но не са санкционирани 
по какъвто и да било начин. Относно процеса на преместване, бяха споделени 
опасенията на присъстващите, че забавянето и произтичащите от него 
финансови и организационни проблеми, ще доведат до реализиране на 
извеждането „на едро”, без да се отчитат индивидуалните оценки на децата и 
местните специфики. На срещата обсъдихме идеята за обща среща между 
общините от региона, ангажирани в процеса от една страна и РДСП от друга. 

Горна Оряховица е единствената община в областта, която е „приемаща” – т.е. 
няма специализирана институция, която да закрива, но ще разкрива нови 
услуги – 1 ЦНСТ. Предварителната ни информация бе, че там готовността за 
реализация на проекта е най-голяма и процесът е напреднал.  



Първата ни среща бе с ДСП Горна Оряховица. В интересен разговор 
констатирахме личната ангажираност и въвлеченост на служителя, чието 
разбиране за ДИ бе свързано не толкова с изграждане на новите услуги, 
колкото с „усилия да адаптираме средата и да подкрепим семейството”. 
Друг интересен факт е, че през последните 5 години има само 1 дете с 
увреждане, настанено в СИ, резултат от осъществената подкрепа за 
семействата. В процеса на анализ и планиране в общината са идентифицирани 
нужди от разкриване на резидентна услуга от типа ЗМБ, поради наличието на 
родилно отделение и големия брой нуждаещи се от подкрепа родители и деца. 
В този смисъл няма информация относно мотивите и решението за разкриване 
на резидентна услуга ЦНСТ за деца с увреждания на територията на общината. 
Освен това,на този етап от реализиране на процеса, все още информация за 
конкретните деца, които ще се преместят няма и работата по случай на 
социалните работници от ОЗД не е започнала.  

Ние досега не сме имали нужда от резидентни услуги. 

Служител, ДСП 

В общината също е трудно с информацията, но планирането е започнало и 
напреднало. Срещата е с представител от дирекцията, ангажирана с планиране 
на проекта за доставката на услуги. Разбираме, че Горна Оряховица е сред 
първите в страната, подали проект по компонент 2 (финансиране на доставката 
на самите услуги). При написване на проекта, се оказва невъзможно да се 
изчислят коректно разходите за транспорт и комуникация, защото не е 
известно откъде ще бъдат децата, определени за настаняване в ЦНСТ и няма 
кого да попитат за указания („Планираме сами, на око”). Това води до 
парадоксалната ситуация, единственият „експерт” по темата да е „архитекта 
на община Ямбол”, защото само там проекта е одобрен. Друг важен момент 
тук, бе проблемът с голямото до финансиране на строителството от страна на 
общината – размерът е такъв, че дава основание за констатацията: „Златно ни 
излезе това ЦНСТ”. 

Ще открием 1 ЦНСТ за деца с увреждания. Така са ни определили по 
картата на услугите. 

Служител, Община 

Общината има разкрита и работеща социална услуга в общността за деца с 
увреждания - ДЦ. Освен това има функциониращи ЦОП и ЦСРИ, но те се 
управляват от НПО и не са държавно делегирани дейности, въпреки че са 
правени такива предложения.  

Срещата в дневния център е доказателство, че при желание и добра 
организация, може да се постигнат добри резултати в социалната сфера. ДЦ, 
както и повечето в услуги областта е разкрит по проект по PHARE, известно 
време престава да функционира заради трудности по осигуряване на средства, 
след което получава финансиране като държавно делегирана дейност и се 
управлява от общината. Капацитетът му е пълен, но не е проблем използването 
на услугата като съпътстваща за децата, които ще бъдат настанени в ЦНСТ 
защото броят е малък (едно ЦНСТ с 12-14 деца). Проблем, споделен и от други 
участници в процеса е, че качеството на услугата е в пряка зависимост от 



персонала, а твърде ниското заплащане демотивира и отблъсква наистина 
добрите специалисти. 

Стражица е от групата общини, в които ще се закрие институция и ще се 
разкрие резидентна услуга (защитено жилище). Общината има разкрити и 
функциониращи социални услуги, както резидентни, така и в общността. 
Повечето от услугите са обособени в една сграда, но с различна администрация 
– ДДЛРГ, ЗЖ, ЦНСТ.  

Срещата в ДДМУИ, с. Горски Сеновец е с членовете и ръководство на 
персонала. Домът предстои да бъде закрит. В него живеят 40 деца и младежи. 
Сградата е частично ремонтирана, осъществена е и реформа, като част от тази 
реформа е създаденият в двора му ДЦ за деца с увреждания и ЗЖ в 
гр.Стражица. Съществувал е и мобилен екип за работа в общността, но заради 
различни проблеми е престанал да функционира. Сградата на дома е в добро 
състояние, екипите работят на малки групи, личи индивидуален подход и 
ангажираност. Единственото в областта място, на което говориха за 
възможността част от персонала да вземе решение да кандидатства за приемна 
грижа. В селото вече има 4 приемни семейства от персонала на институцията. 
Децата са обхванати от образователната система, осигурено е здравно 
обслужване. 

Процесът на ДИ е започнал под ръководството на лидера и се изразява в 
реформиране на институцията, подобряване качеството на грижа и 
индивидуален подход. Има усещане, че тези постижения не са зачетени при 
планирането на новите проекти, което поражда съпротива у част от персонала. 
Тревога буди и вероятността част от екипа да остане без работа. 

Следващата ни среща е с общинският екип, ангажиран с проекта за 
строителство и доставка на услугите. Те споделят, че решението за броя и типа 
на услугите, които общината ще разкрие е взето централизирано, с малко 
участие от тяхна страна. Затова общината не се чувства ангажирана в процеса 
на планиране на вида и броя на услугите, които ще се разкрият, на практика 
само едно ЗЖ. Въпреки това, те споделят, че имат опит и предоставянето на 
услугата няма да ги затрудни. Представата за съпътстващите услуги е свързана 
с използване на ДЦ в с. Горски Сеновец, който няма да бъде закрит. 

Дойде писмо през 2010 г. Към него имаше приложена табличка за всички 
области и там видяхме, че при нас ще се открие ЗЖ. Но ние нямаме 
проблем, вече имаме едно ЗЖ … имаме опит. 

Служител, Община 

ЗЖ ще бъде в „сградата на социалните услуги” в града, като за целта се 
ремонтира част от нея. 

Сградата беше предназначена за общежитие, но …след земетресението, 
никой не идва да учи в града и така си остана на груб строеж. Сега 
постепенно там ремонтираме и откриваме социални услуги. 

Служител, Община  

Физическо разпределение на съществуващите и новите услуги в община 
Стражица. 



 

 

 

Предизвикателство и въпроси възникват по повод това, че общината е 
подготвила проекта си за предоставяне на услугите, въпреки че ремонтът на 
пространството не е започнал и съгласуването на времето между 
строителството и доставката на услугата не направено и е трудно като 
прогноза. Договорихме се да участват със свои представители на среща на 
всички общини в гр.Велико Търново. 

Общата среща на представители на всички общини в областта, РЕД, 
изследователския екип и представители на ДАЗД се очакваше да премине 
дискусионно, имайки пред вид поставените по места въпроси и споделените 
предизвикателства. Всъщност се оказахме участници в доста подредена и 
спокойна дискусия. Представители на община Елена и Горна Оряховица не 
присъстваха, не участва и член на РЕД в сектор здравеопазване. Основните 
въпроси, които се поставиха бяха тези за разминаването на срокове между 
строителството и планирането на услугите - резидентни, съпътстващите 
социални и образователни. Отново се говори за липсата на информация по 
всички теми. Споделено бе безпокойство по повод несъгласуване на сроковете 
и проектите. Оказа се, че повечето представители на общини не са въвлечени 
в планирането на образователна подкрепа за децата, които ще бъдат 
преместени, което създава предпоставки за териториално разминаване между 
училищата и местата, където ще се строят сградите. Споделена бе 
удовлетвореност от срещата и планове за бъдещи такива. 

В община Павликени бяха проведени още няколко срещи, които бяха 
договорени и необходими за продължаване на разговорите за процеса. Стана 
ясно, че постепенно, успоредно с информиране на екипа и директора за 
резултатите от проведените конференции по случай, което практически пред 
поставя решенията за местата, на които децата от институцията ще бъдат 
преместени, започват тревогите. С наближаването на момента на преместване 
все повече практически въпроси започват да вълнуват работещите. Тези 
въпроси бяха дискутирани обстойно, за да се намери рационално решение и да 
се планират конкретни действия. 

Дали тези решения ще бъдат най-добрите, как ще се осигури 
подготовката на самите деца, как ще се подготви персонала за 
раздялата, дали е възможно логистично да се наеме този персонала 
отново, ако в институцията има деца, т.е. дали може да работят и на 
двете места / това поради крайно неравномерния процес на подготовка 
на новите сгради в страната/. 

Служител, Директор, КСУ 

ДДЛРГ
ЦНСТ /съществуващо/ 

ЦОП

ЗЖ 1 /
съществуващо/ 

ЗЖ 2 /нова услуга в 
ремонтирано 

ДЦ 

с. Горски 
Сеновец



Уникалният за страната модел на реформиране е обединил всички услуги в 
комплекс, което е и физическо обединение. Съпътстващите услуги са налични 
в общината /1 ЦОП, 1 ДЦ/, очаква се да се ремонтира пространство и да се 
разкрие и ЦСРИ. Това, поради факта, че реално в Павликени ще бъдат 
преместени 32 деца и младежи. Срещата ни с персонала на тези услуги беше 
посветена на планиране на използването им, което по същество не е 
предизвикателство, защото децата от институцията ги ползват и в момента. 

Физическо разпределение на съществуващите и новите услуги в община 
Павликени. 

 

 

 

В ДЦ и в ЦОП споделят, че все още нямат конкретна и категорична информация 
относно конкретните деца, за да започне работа със семействата, както в ОЗД , 
така и в ЦОП. 

Плановете за извеждане на децата от институциите към резидентните услуги са 
направени в процес на индивидуални оценки. Важно в процеса на изследване 
бе да се говори с децата и младежите относно тяхното разбиране и приемане 
на този процес, да се прецени доколко те са наясно със ситуацията, доколко и 
дали са били въвлечени в разговори за преместването, доколко и как се 
подготвят за това. Срещите на изследователите с деца се проведоха в община 
Павликени, в ДЦ и ЦНСТ, разкрито по предходен проект. Те рисуваха и 
разказваха за това как живеят, какви са любимите им занимания. Стана ясно, 
че те са информирани, знаят, че ще бъдат преместени и говорят за това, как и 
с кого искат да живеят и как си представят новите домове. За повечето от тях е 
важно да бъдат отново с хората, които познават, с приятелите, които имат, с 
вещите, които и ако притежават.  

Рисунка, представяща процеса на преместване, момче, настанено в 
ДДМУИ, 13 години 

Съществуващ КСУ 

ЦНСТ    ЦОП 

ДЦ ЦСРИ /нова услуга, пространството ще се 
ремонтира,

ЦНСТ 1 /нова сграда ЦНСТ 2 /нова сграда/

ЗЖ / ремонтирана 
сграда/



  

Последната среща на изследователите беше с персонала на ДДМУИ. Срещата 
беше по време на обучението за подготовка за преместване на децата в новите 
услуги. Участваха и представител на ДМСГД, Дебелец и местен координатор. 
Говореха много за конкретните деца, за начина по което трябва да бъдат 
подготвени за преместване, за индивидуалните нужди. Освен това, стана ясно, 
че персоналът се усеща не въвлечен в процеса на вземане на решение за 
децата, не участник в подготовката за преместване. 

Нас никой не ни пита, защо да казваме… 

Служител, Възпитател, ДДМУИ 

Основните участници в процеса на ДИ влизат в тази задача с различно 
разбиране, различна степен на ангажираност и мотивация. Познаването на 
нагласите и мотивите, а впоследствие и на знанията и уменията за изпълнение 
на задачата и постигане на целите са ключови по отношение на нейната 
ефективност, ефикасност и въздействие. Стана ясно, че в ролята в ДИ и 
ангажираността се определя в зависимост от позицията и институцията и е 
пропорционална на отдалечеността от децата и семействата.  

Децата в институции и техните родители 

Децата и младежите с увреждания са отглеждани много дълго време в 
институции, основните им и често единствени контакти са с персоналът на 
дома и училището и с другите деца. Подготовката за промяна на мястото и 
начина на живот, раздялата с познатите и приятелите, е доста дълъг и труден 
индивидуален процес, които все още не е започнал конкретно. Това създава 
предпоставки за влошаване на състоянието и трудни премествания. Идеята на 
децата за новите „къщи” все още не е ясна и те фантазират в зависимост от 
информацията, с която разполагат и степента на разбиране.  



Искам да бъда с мама, тате, приятелите… 

Дете, ДДМУИ 

Родителите на децата с увреждания, настанени в домове, като правило са 
изключени от този процес. Направената оценка на родителския капацитет е 
еднократен акт на осъществяване на контакт със семействата и макар и крачка 
в правилна посока, все още е крайно недостатъчна. Все още не е започнала 
работа по конкретна подкрепа на тези семейства, които са изявили желание да 
подържат контакт с децата си и които ще се окажат в същите населени места, 
където децата ще се преместят. Въпреки че, според повечето участници, ДИ е 
преди всичко работа с биологичните семейства, тази работна задача не се 
изпълнява и сякаш не е валидна за децата с увреждания, настанени в 
институции.  

Персоналът и ръководството на домовете 

Персоналът на институциите е встрани от конкретната организация по оценка и 
планиране на преместването. Повечето от работещите се чувстват заплашени 
от промяната, защото тя ще бъде свързана със загуба на работа. Въпреки че е 
осигурена супервизия и обучение, те не успяват да разберат начина на 
осъществяване на ДИ, особено в случаите на предходен опит в реформиране и 
преструктуриране. 

Персоналът има нужда от информация, от участие в промяната. Хората 
си търсят мястото, част от тях очакват да бъдат наети в новите 
услуги. 

Директор, ДДМУИ 

Ръководителите на институциите са в позиции да реализират конкретни задачи 
по организиране и управление на процес, в чието планиране не са участвали и 
не са достатъчно информирани.  

Персоналът и ръководството на услугите 

Персоналът на социалните услуги в общността, наименувани в ДИ като 
„съпътстващи”, все още не е активно въвлечен. Услугите реализират 
конкретните си дейности по превенция и включването в планиране на 
конкретни дейности и работа с децата след преместването предполага 
информиране, анализ, вероятно обучение на екипите. 

Общините и общността 

Общините планират и изпълняват проектите по ДИ, така както е определено в 
Националната карта на резидентните услуги. Екипите планират без конкретна 
информация по отношение на децата и семействата, които ще бъдат 
преместени. Ситуацията е много различна по места и много трудно се прави 
обобщение, предвид спецификите. Тези специфики се определят от това дали 
има институция на територията на общината, дали и колко нови услуги ще се 
разкрият, какво е социално-икономическата ситуация. 

НПО 

В област Велико Търново няма местни, но има няколко представителства на 
големи национални НПО, които доставят социални услуги. В настоящия процес 



на ДИ те нямат активна роля и не са идентифицирани като партньори от нито 
една от общините. 

ДСП, ОЗД 

Държавните структури на местно ниво, които са ангажирани и отговорни за 
закрилата на децата, участват в настоящия процес на ДИ в процеса на оценка 
на децата с мнение по отношение на избора но нова услуга като 
местоположение, в зависимост от идентифицираните потребности. На този 
етап от реализирането на проектите те нямат други задачи. Не работят нито 
със семействата на децата, които ще се преместват, нито водят случаите на 
самите деца, дори не подготвят все още документите, защото няма конкретна 
информация кое дете, къде ще се мести. 

ОЗД е встрани от процеса…не работи нито с децата, нито с 
родителите. 

Служител, Директор КСУ 

РЕД 

РЕД е създаден като организационна структура с координационни функции по 
проект „Детство за всички” на ДАЗД през първата година от реализиране на 
проекта. След кратко прекъсване през есента на 2012 г. регионалните екипи са 
възстановени, вече в рамките на организационната структура на проект 
„Подкрепа”. В състава на РЕД влизат Директор РДСП, Представители на РИО на 
МОНМ и РЗИ. В област Велико Търново, представителството на РЗИ изглежда 
доста формално, пред вид честата невъзможност на представителя да участва 
в срещите на екипа. 

Няма ясни основания относно необходимостта да се създаде това междинно 
ниво на управление на областно ниво. Не се идентифицират областни задачи, 
които да изискват конкретни интервенции. Изглежда основната задача е 
информационна – екипът събира регулярно информация за това докъде е 
стигнал процеса в общините – строителство, оценка и подготовка на децата и 
планиране на доставката на услугите. Осъществяването на други задачи не се 
случва, още повече, че по правило лицата, включени в състава на този екип, 
реализират тази си роля в извънработно време. Общините и екипите по места 
често не са информирани нито за наличието на този екип, нито за конкретните 
му задачи и отговорности. 

РЕД не са контактували с нас, не са идвали на място. 

Служител, директор ДДМУИ 



5.3. Действия/бездействия 

  

 - съществуващи институции 

 - нови резидентни услуги 

В нашата история, пък и в институционализирането, пътят на децата 
започва от институциите за бебета…  

Тази история бе разказана от участниците в ДИ в област Велико Търново 
на поредица от срещи, напасването на информацията стана естествено и 
не е планирано.  

ДМСГД… единственият различен участник в нашия проект. Различен, 
защото не е включен в първия етап на ДИ и в този смисъл няма 
непосредствени дейности по закриване и реформиране. В целевата група по 
проект „Детство за всички” са само настанените деца с увреждания от 
домовете за медико-социални грижи. За институцията в Дебелец, това са 3 
деца с тежки увреждания, те ще бъдат преместени в нови резидентни 
услуги.  

Очакването ни е, че ще влезем в традиционна институция, в която живеят 
бебета, всичко ще бъде еднакво и затворено, тъжно, едноцветно, очакваме 
да видим външните белези на тотално институционализиране.  

Съмнението ни идва от факта, че към този дом ни насочи представител на 
общината „Идете да видите дома в Дебелец, това е моята представа за 
ДИ…” 

Първата изненада е, че институцията се оказва много отворена, за децата 
се говори с техните имена, говори се за грижата за здравето, има 
доброволци, има гордост и удовлетвореност от постиженията. Тази 
гордост произтича от факта, че екипът е направил собствени усилия, 
планирал и реализирал проекти по реформирането на дома – изградени са 
ДЦ и ЦНСТ в близкия град, променен е модела на работа. Постепенно 



разговорът се насочва към работата със семейството, с биологичните 
родители. Оказа се, че това е в основата на разбирането на екипа за ДИ. 

В ДМСГД Дебелец реформите, в посока промяна на модела и качеството на 
живот на настанените деца, са започнали далеч преди официалния, 
общонационален старт на процеса. Планирането и търсенето на 
финансиране е направено от самия персонал, обединен около визията на 
лидера си и на напълно осъзнатото разбиране за необходимостта от това. 
В настоящия момент, по време на изследването, участниците говореха 
много за това, че имат усещането за незачитане на техните постижения и 
история, че имат нужда от повече информация и че се безпокоят за 
съдбата на децата, които престои да се преместят. Това вероятно се 
дължи и на факта, че тези деца са с множество увреждания и изключително 
тежко здравословно състояние.  

Тук за пръв път стана дума за детето Х – история, която чухме още 
няколко пъти от различни участници в процеса: 

Детето е настанено в ДМСГД, гр. Дебелец. Екипът на институцията 
работи с биологичната майка, тя поддържа контакт с него и идва да го 
вижда, въпреки здравословните си проблеми и трудното си битие. 
Родната му майка е от района на община Елена. ОЗД по местонахождение 
на детето, а не на майката / така е по закон/ го настанява в приемно 
семейство в Павликени. Преместването на детето в Павликени, въпреки 
наглед малката разлика в разстоянието, на практика прекъсва връзката 
с биологичната майка. 

Следващата среща по пътя е в ОЗД, В.Търново. Срещаме се с традиционно 
претрупани с работа социални работници. За тях ДИ изглежда ясна като 
национална политика и те с лекота рецитират целите и. Реално обаче, все 
още нямат конкретни работни задачи, защото общината не е започнала да 
строи сградите на новите услуги. В този смисъл не са известни нито 
имената на децата, които ще бъдат преместени, нито семействата им, 
нито е започнала работа по случай. /Това не се промени и до края на нашия 
проект, имената на децата все още не бяха известни./ 

Чуваме отново историята на детето Х.  

Историята е за настаняването на детето в приемно семейство, за 
постиженията на социалната работа и за това, че детето е в семейна 
среда. Така се разбира ДИ. А, биологичната майка, питаме, как ще 
подържа контакт с детето си…Няма отговор…Тя е в тежко състояние…  

Гледната точка на социалните работници е, че майката е в много тежко 
състояние и не се очаква когато и да е да се грижи за детето си, т.е. 
реинтеграцията не е възможна. Ето защо те правят усилие да настанят 
детето в приемно семейство и успяват. Успехът изглежда още по-голям, 
защото социалните работници много трудно успяват да отидат в 
домовете на клиентите, основно поради липса на ресурси. Проект „Приеми 
ме” /друг проект за реализиране на Визията…/ дава шанс да се реализира 
това настаняване. Освен това, според тях, екипът на институцията няма 
за задача да работи с майката, но често персоналът на дома си превишава 
правата. 



Поредна среща по пътя… 

Община Елена. Едната институция, която ще се закрие на първия етап на 
процеса на ДИ, се намира на нейна територия, в с.Илаков рът. Домът в с. 
Илаков рът оправдава очакванията за традиционна институция, що се 
отнася до разположението и обстановката. Достъпът е труден през 
зимата, често персоналът се придвижва пеша. По-голямата част от 
настанените там не са „деца” – формално, те са пълнолетни. Това е 
причина на територията на община Елена да се планира изграждането на 
едно защитено жилище (второ, първото е изградено в двора на самата 
институция и няма да бъде закрито, не е в плановете за ДИ). На фона на 
тежката безработица в общината, персоналът в Илаков рът също е 
притеснен от перспективата да изгуби работата си. Въпреки това, 
разговорът е в посока „раздяла с децата”. 

Очаква се институцията да бъде затворена и всички младежи да отидат в 
различни общини. Споделят, че повечето вероятно ще бъдат преместени в 
областния център, защото трайно са прекъснали връзката с биологичните 
си родители. В резултат на това закриване ще бъдат освободени около 40 
човека, персонал на институцията и това е основният проблем за 
общината. Трудно разбират ДИ, не е достатъчно ясно защо се прави това 
закриване. Говорим за нуждите на общината от социални услуги. Споделят, 
че имат нужда от услуги за родители с деца от 0-3 години. Планират, 
дискутират и вероятно ще започнат да мислят конкретно по темата. 

ДСП, Елена. Подредена дирекция с ясни цели и задачи. Разбират ДИ като 
закриване на традиционните институции, разкриване на съпътстващи 
услуги, рапортуват, че всичко са свършили, готови са с оценките на 
децата и конференциите по случай. 

Отново чуваме за детето Х… 

Майката на детето не може да бъде подкрепена и детето е настанено в 
ДМСГД. Дирекцията реално вече не работи с нея, но разбират, че детето 
вече не е живее в дома, а в приемно семейство. Това е по-добре казват, 
за детето, но майката няма да го вижда и вероятно ще загубят връзка. 

Майката на детето живее е на територията на общината, което означава, 
че случаят в тази част се води от ОЗД, Елена. С нея, както и с други 
родители на деца с увреждания, особено , когато децата се малка възраст /
0-3 години/ се работи трудно. Трудността идва от това, че няма разкрити 
услуги за тези групи родители и деца. ДЦ в Елена е за деца с увреждания, 
разкрит за нуждите на децата от Илаков рът, но работи и с деца от 
общността. Проблемът е, че родителите не са мотивирани, не го 
използват.  

Поредната среща по пътя е в община Павликени. Случаят е различен. 
Подобно на другите институции на територията на област Велико 
Търново и тук персоналът се е възползвал от предходни проекти и е 
изградил КСУДС в който функционират ДДМУИ в Михалци, Дом за 
възрастни, ЦОП, ЦНСТ и ДЦ. Това дава възможност от една страна за 
интегриране на социалната работа в общината и ефикасно използване на 
делегираните бюджети. От друга страна, децата могат да използват без 



проблем съпътстващите услуги. В общината личи ангажимент за 
развитието на социалните услуги, няма тревога за персонала на 
институцията, която ще бъде закрита, защото новооткритите услуги ще 
осигурят заетост. Прави впечатление, че проблемите на ДИ и бъдещото 
строителство са комуникирани с населението в общината и няма 
съпротива.  

Домът в Михалци е част от комплекса, децата са преобладаващо до 14 г., 
посещават училище, контактите им със семействата са редки. В 
Павликени до КСУДС /в двора и в непосредствена близост/ ще бъдат 
изградени две ЦНСТ и едно ЗЖ. Очакванията на директора и персонала са, че 
децата от институцията ще бъдат преместени в новите услуги. Усеща се 
личен контакт, индивидуален подход към децата, ангажимент за 
развитието им, за здравословните им проблеми. 

Услугите в Павликени работят с пълен капацитет както за деца от 
общността, така и за деца от институцията в Михалци.  

В ЦОП отново ни разказват историята на Х. 

Детето от ДМСГД Дебелец, чиято майка живее в община Елена е 
настанено в приемно семейство в Павликени. Социалните работници са 
изразили тревога, че при такова разстояние майката трудно ще вижда 
детето си и има опасност да се прекъсне връзката, но ОЗД вземат 
крайното решение… 

Детето Х. е деинституционализирано, според разбирането на някои от 
участниците. Пътят му от биологичнто семейство да приемното 
преминава през една институция. Майката вече не подържа 
непосредствен контакт с детето си. Поради трудното си битие и много 
проблеми, тя не може да пътува до Павликени. Опитите за работа с нея 
преминават през поне два ОЗД и един доставчик на социални услуги. Няма 
информация за промяна на нейното положение, нито усилия и подкрепа 
от страна на социалните служби в тази посока.  

Не знаем докога детето ще остане в примното семейство. 

Тук се срещаме и с друга история…на детето У. Тя пак започва от 
ДМСГД. Детето е с увреждане, диагноза „тежка умствена 
изостаналост”…Говорихме с него за неговата история и очакване за 
преместване. Рисува малките къщички – ЦНСТ. И ясно, въпреки 
диагнозата, ни каза, че в тези къщички иска да бъде с „мама, тате и…
шофьора на буса на институцията…”. В неговата рисунка, в новата 
къщичка няма нищо друго, освен една …бургия… 



  

Рисунка, представяща новите услуги, момче, настанено в ДДМУИ, 11 
години 

Основните действия, които бяха инициирани в хода на изследването са 
свързани с повишаване на комуникирането и информирането на всички 
участници в процеса. Те започнаха разговори и се усетиха в активна позиция, 
започнаха да правят конкретни планове и да търсят решения на 
предизвикателствата, които сами идентифицираха.  

Основните бездействия бяха по повод индивидуалните случаи. В областта все 
още до края на изследването не беше преместено нито едно дете, 
информацията за това кои деца къде ще отидат не беше потвърдена, което 
остави децата в известна анонимност. Освен това, опитите да се планират 
различни действия бяха доста трудни, пред вид националните мащаби на 
процеса и невъзможността да се реализират промени на местно ниво. 



6. Случаят Видин 
6.1. История на процеса в региона 
Област Видин е разположена в северозападната част на България. Център на 
областта е град Видин. Тя се определя като областта с най-малко жители в 
България. Контекстът в демографски аспект включва следните особености: 
отрицателен естествен прираст; застаряващо население и ниска раждаемост; 
високо ниво на безработица - потребност от развитие на нови работни места; 
бедност; емиграция. Важно е да се отбележи, че в област Видин, като най-
големи работодатели се очертават именно общините. Демографският профил 
на областта очертава тенденция за наличието на лица от различни уязвими 
групи, с различни потребности: възрастни хора; хора с увреждания; деца в 
риск, от малцинствени групи и други. Визията и стремежът за развитието на 
мрежа от социални услуги в общността, които да работят с тези групи, с цел 
преодоляване тяхната изолираност и осигуряване на по-добър живот в 
общността, са сред приоритетите на областта - налично е разбирането за тях 
като основна потребност. Това е видно и от разработената Областната 
стратегия за развитие на социалните услуги в област Видин за периода от 2010 
- 2015 година, чиято цел е да „превърне област Видин в регион с достъпни, 
разнообразни и качествени социални услуги, които допринасят за подобреното 
качество на живота, максималната самостоятелност, пълноценната реализация 
и грижа за индивидите и общностите в риск.” Очертаните приоритетни 
направления в нея са:  

Превенция за деца и семейства в риск 

Деинституционализация на грижите за децата 

Социално включване на общности в неравностойно положение и уязвими 
групи 

Грижа за старите хора 

Развитие на човешките ресурси 

Изграждане на междуобщинско партньорство и междусекторно 
сътрудничество 

Прави впечатление, че заложените социални услуги са насочени към всички 
рискови групи. 

В област Видин от шестте специализирани институции за деца /3 ДДЛРГ, 2 
ДДУИ и 1 ДМСГД/ към септември 2013 г. има 1 ДДЛРГ, 2 ДДУИ, които предстои 
да бъдат закрити и 1 ДМСГД. Домовете за деца, лишени от родителска грижа в 
с. Рабиша, община Белоградчик и Ново село са закрити. Когато нашият екип 
започна работа /ноември 2012 г./ ни бе споделено, че се работи за 
закриването на дома в Ново село - Дом за деца, лишени от родителски грижи, 
който до края на нашето проучване бе закрит - в началото на септември 2013 г. 
В тази връзка в Ново село е разкрит трети Център от семеен тип за деца. 
Интервюираните споделят и за други примери от успешни закривания на 
специализирани институции, които са за лица, на територията на областта: Дом 
за лица с физически увреждания в село Балей, към община Брегово и Дом за 
лица с психични разстройства в община Бойница, с. Бориловец.  



По проекти в областта са разкрити дневни центрове, защитени жилища, 
Центрове за обществена подкрепа, за социална рехабилитация и от семеен тип.  

В област Видин се работи по 4 проекта за деинституционализация на 
социалните институции за деца - без проектът, свързан с Домове за медико-
социални грижи, тъй като не е сред пилотните общини.  

Във връзка с проект „Детство за всички” се предвижда два Дома за деца и 
младежи с умствена изостаналост на територията на областта да бъдат 
закрити: в град Кула и село Гомотарци. Съгласно Националната карта на 
резидентните услуги в три общини от областта ще се разкрият нови услуги от 
резидентен тип: Видин /два центъра за настаняване от семеен тип и едно 
защитено жилище/, в Кула /едно защитено жилище/ и в Белоградчик /един 
център за настаняване от семеен тип/. В област Видин има назначени двама 
координатори по проект „Детство за всички”.  

Важно е да се отбележи, че двете специализирани институции за деца с 
умствена изостаналост /в село Гомотарци и град Кула/ имат своята история и 
стъпки в процеса на реформиране, разкриване и функциониране на резидентни 
услуги в общността, разкрити по проекти. На територията на специализираната 
институция за деца в Гомотарци има изградени и функциониращи две защитени 
жилища - едното създадено през 2007 г., а другото през 2010 г, и двете в двора 
на Дома. Процесът на деинституционализация в Кула също е започнал на по-
ранен етап: налични са две защитени жилища с капацитет 5 и 8 младежи, 
изведени от специализираната институция и един център за социална 
рехабилитация и интеграция. Интересно е да се отбележи, че всъщност в Кула, 
през 2001 г. е създадено едното защитено жилище. 

6.2. Процес на изследване 
Първи етап 

Екипът реализира срещи в следните общини и кметства: град Видин, с. 
Гомотарци, град Кула и град Белоградчик. Срещите включваха кметове и други 
представители на Общините, експерти от РДСП и ДСП, регионални 
координатори по проект „Детство за всички”, директори на институции и 
персонал, консултанти в процеса на изготвяне на оценки, деца в институции, 
родители на деца с увреждания и представители от НПО сектор. 

Една от първите задачи, която стоеше пред изследователския екип бе да се 
запознае по-подробно с обекта на изследването и наличното знание за процеса 
на деинституционализация и социални услуги в област Видин като проучи 
подробно различни източници, свързани с местата, които представляват обект 
на настоящото изследване. По този начин екипът по-лесно успя да 
идентифицира основните участници и да направи избор на първоначални 
целеви групи, които да се интервюират. Като следваща важна стъпка можем да 
определим осигуряване на достъп до целевите групи, което в голяма степен бе 
подпомогнато и Ноу-Хау център за алтернативни грижи за деца, и самата 
организация на теренната работа (изработване на организационен план на 
изследването, организиране на срещи с целевите групи по места с цел 
запознаване със самото изследване, неговите особености, цели). На този етап 
изследователския екип постигна и своето легитимиране пред основни 
участници в процеса на деинституционализация в област Видин, както и 



постави началото на постоянно разширяващ се списък с имена на нови 
участници. Чисто организационно работата на екипа включваше изработване на 
график със срещи и списък с лица, с които ще се осъществят встъпителни 
интервюта. В тази връзка екипът разпрати писма до различни идентифицирани 
като участници в процеса, като приложи към тях и писма за подкрепа от страна 
на ДАЗД и АСП /предоставени от екипа на Ноу-Хау център за алтернативни 
грижи за деца/, както и специално разработената Декларация за съгласие за 
участие в изследването. Целта на декларацията бе да запознае още веднъж 
всеки един от участниците в интервютата с целите на проучването, с подхода, 
както и да им разясни основни положения за изследователския процес като 
анонимност и доброволност на участието. С други думи, това са все дейности 
свързани с така наречения подготвителен етап на реализиране на изследване, 
който времево се случи в периода ноември 2012г. - януари 2013г. Тук е важно 
да се подчертае, че първоначалните усилия на екипа се съсредоточиха основно 
към два града: Кула и Видин, който е и областен център и към който 
административно принадлежи село Гомотарци. В област Видин има два дома за 
деца и младежи с умствена изостаналост: единият е в град Кула, а вторият в 
село Гомотарци, Община Видин. Община Белоградчик бе включена на по-късен 
етап в теренното проучване като община, на която предстои тепърва да 
разкрие център за настаняване от семеен тип и да приеме деца по проект 
„Детство за всички”.  

Изключително важни за нас бяха първоначалните срещи с кметовете на 
Общините Видин и Кула, чиято основна цел беше да се представи проекта и да 
се легитимираме като участниците от изследователски екип, както и да 
идентифицираме с тяхна помощ ключови участници от страна на Общината, с 
които екипът изследователи да продължи своята работа и с които да поддържа 
контакт за в бъдеще.  

Можем да кажем, че изследователският екип беше приет добре навсякъде и не 
е имал проблем с достъп до лица или услуги като цяло, което говори за 
увереност на местно ниво, че процесът върви според сроковете и 
изискванията. Въпреки това, би било ценно да се отбележи, че при първото 
посещение на екипа в Община Видин имаше лека неяснота кой отговаря за 
проекта „Детство за всички”, но впоследствие бе постигната яснота и 
конкретика и нашият екип бе запознат детайлно с реализирания проект от 
Общината. През 2011 г. Община Видин съвместно със социалните служби 
изготвя планове за закриване на Дома за деца с умствена изостаналост в село 
Гомотарци, както и за трансформирането на Дома за медико-социални грижи за 
деца от 0 до 3 години. Направени са индивидуални оценки на самите деца, 
техните семейства, персонала на институциите и след това са планирани 
необходимите социални услуги и дейности. В изпълнение на Националната 
стратегия „Визия за деинституционализация на децата в България”, Община 
Видин реализира проект „Домашен уют и грижа за деца в риск” като част от 
проект „Детство за всички”, съвместно с Държавната агенция за закрила на 
детето в партньорство с Министерство на труда и социалната политика и 
Министерство на здравеопазването. След среща с координатора по проекта, 
екипът ни бе запознат с него по-подробно. Впоследствие информация за него 
ни бе предоставена и от други представители на Общината и координатори по 
„Детство за всички”. По него се предвижда да се изградят 2 ЦНСТ „Зора” /к-с 
„Стефан Стамболов”/ и „Дъга” /ул. „Ильо Войвода”/ и 1 ЗЖ „Вяра, Надежда и 



Любов” /к-с „Гео Милев”/. Към ноември месец 2012 г. бяха на етапи: 
проектиране на 2 ЦНСТ и 1 ЗЖ; организация и управление на проекта и 
осигуряване на информация и публичност на проекта. През месец януари бяха 
направени първите копки на трите социални услуги, чиито строителство се 
предвижда да приключи до края на 2013 г. Предвижда се следният капацитет 
на новите услуги: 24-28 деца в 2-те ЦНСТ; 8 човека в ЗЖ и 19 броя 
административен, технически и помощен персонал за всички услуги.  

От разговори с представители на Общината, РДСП и ДСП стана ясно, че в 
областния център има най-много съпътстващи социални услуги: ЦОП, Дневен 
център за деца и младежи с увреждания, ДЦДУ-седмична грижа, защитени 
жилища, ЦСРИ, център за работа с деца на улицата, дневен център за 
възрастни с увреждания, комплекс за социални услуги за деца и семейства. 
Комплексът за социални услуги за деца и семейства е разкрит с помощта на 
УНИЦЕФ България и с финансовата подкрепа на датската организация „Велукс” 
със следните услуги: кризисен център, център за обществена подкрепа, 
наблюдавано жилище, дневен център за деца. Доставчик е ИСДП. Всички тези 
услуги са държавно делегирани дейности и се предоставят или от самата 
Община или от неправителствена организация.  

В град Кула има население от 3611 жители. Според част от хората взели 
участие в изследването, след закриването на болницата в град Кула през 2010г. 
е намален равния достъп до здравната грижа.  

Екипът ни бе приет много добре и в Община Кула. В град Кула, в който се 
намира ДДУИ “Св. Димитър”, предстои изграждане на защитено жилище в 
града по проект „Детство за всички” ”, което се финансира по Програма за 
развитие на селските региони. Това ще бъде трето защитено жилище за 
младежи с увреждания в Община Кула. Капацитетът на двете съществуващи 
защитени жилища е съответно 5 и 8 младежи. В Кула има Център за социална 
рехабилитация и интеграция. ДДУИ “Св. Димитър” е преместен на територията 
на града през 1998 г. Преди преместването е бил в село Чичил. В дома в Кула 
има повече младежи. Директорът на институцията запозна екипа ни с 
историята на институцията и развитите резидентни услуги в общността - 2 
защитени жилища и ЦСРИ. Екипът ни имаше възможност да посети и изложба 
на потребителите на ЦСРИ в Младежкия дом. 

Досегашният опит на Дома включва работа с различни неправителствени 
организации. Има наличие на детски площадки, направени от италиански 
предприемачи. Английска организация подпомага изготвянето на методически 
насоки и екипът е имал възможност три пъти да обмени опит с английските си 
колеги. Отчита се, че децата и младежите в Кула са обезпечени откъм храна и 
здравни услуги. Интервюираните споделят, че при децата и младежите от дома 
няма осиновени или настанени в приемни семейства. Както липсва и 
реинтеграция на дете с увреждане. Отбелязват се само два случая на общуване 
и поддържане на контакт по телефона между детето и биологичните родители. 
В община Кула няма местни неправителствени организации. Имало е преди 
време едно НПО „Младежки център Милениум”. Към момента само Читалище 
"Просвета"-Кула може да кандидатства за финансиране като бенефициент по 
програмите за НПО. Според част от интервюираните, персоналът на дома е 
запознат с предстоящите дейности по деинституционализация. Сградата на 
настоящия Дом е ремонтирана, поради което се обсъжда след извеждането на 



децата и младежите, настанени в нея, сградата да продължи да се използва за 
други социални услуги. В момента се дискутира за какви точно - беше даден 
пример с център за възрастни с увреждания. Според представител на 
Общината децата са интегрирани, участват в различни дейности и кампании, 
благотворителни изложби, понеже в ЦСРИ има арт терапевт, които подпомага 
тяхната художествена изява.  

Като ключови партньори към момента в процеса на ДИ се очертават: РДСП, 
ДАЗД, АСП. Важно е да отбележим, че регионалният координатор по "Детство 
за всички" за Кула бе разпознаваем и посочен в нашите разговори, както и 
директорът на РДСП - Видин.  

Когато за първи път през 2012 г. нашият екип се срещна с представители на 
Общината, те бяха на етап предстояща процедура за строеж на новата услуга и 
имаха определено място. Можем да кажем, че през месец септември 2013 г в 
Община Кула вече имаше някаква яснота кои и от къде ще бъдат младежите, 
потребители на новата услуга. При последната ни среща през месец септември, 
стана ясно и, че през месец август е започнал строежа на ЗЖ.  

Следващото място, което посетихме бе с. Гомотарци, Община Видин, на чиято 
територия се намира също специализирана институция за деца с увреждания, 
която е създадена през 1962 г. Първата ни среща там бе с кмета на кметството, 
който ни запозна със случващото се в Гомотарци. От разговора ни стана ясно, 
че училището в Гомотарци е закрито, а учениците всеки ден пътуват до Видин. 
Населението е приблизително 700 души, предимно възрастни хора. Кметицата 
ни разказа за 3 момчета от ЗЖ към Дома в Гомотарци, които са наети по 
програма „Развитие” към кметството.  

Директорът и персоналът в институцията ни споделиха, че сградният фонд е 
ремонтиран, че децата и младежите са на топло и хранени според стандартите. 
Разказаха ни и за различни инициативи, свързани с: екскурзии рождени дни; за 
обучения, в които са участвали представители на персонала, както и за 
съвместна работа с неправителствени организации. Представител на персонала 
ни разказва, че са обучени по подхода за интензивно общуване и хранене, чрез 
който се подобрява комуникацията, общуването и връзката между персонала и 
децата. Към ноември в Дома имаше общо 51 обитатели, 33 лица и 18 деца. 
След 18.11.2012 те са вече 36 лица и 15 деца. Беше ни споменато за едно лице, 
което поддържа контакт със своето семейство, както по телефона, така и при 
посещения в Дома.  

И тук се подчерта честото присъствие в Дома на координатора по проекта 
„Детство за всички”. В едно от двете защитени жилища на територията на 
дома, има 3 младежи, завършили курс по екология и които работят по 
програма „Развитие”. 23 деца от институцията посещават помощно училище 
във Видин. Специалистите предимно пътуват от Видин, 3 от медицинските 
сестри и санитарите са от с. Гомотарци. Възпитателите, арт терапевтът, 
психологът и социалният работник пътуват от други населени места. 
Представител на персонала на институцията подчерта като важен момент при 

„Те /децата/ присъстват” – Общински служител

„С това мога да им помогна” –казва тя.



оценките, че ще се взима предвид и емоционалната връзка между децата, 
живеещи в институцията. 

През този етап успяхме да реализираме и съвместна среща с двама от 
представителите на РЕД. 

Втори етап 

Вторият етап на изследването /февруари 2013г. - април 2013г./ бе насочен към 
кореспондиране и по-ясно очертаване на възможните предизвикателства при 
реализирането на процеса на деинституционализация на регионално ниво. На 
този етап теренното изследване се съсредоточи върху три ключови града: гр. 
Видин, гр. Кула, гр. Белоградчик, свързани по различен начин с изследвания 
процес. 

Белоградчик 

Местни особености, които е важно да се взимат предвид, според 
интервюираните, са: застаряващо население - 45 % от местното население е 
над 60 години. Част от респондентите очертават една бъдеща потребност -
услуги за възрастни хора. Към момента в Белоградчик имат ДЦ за възрастни, 
но се отчита, че за в бъдеще ще нарастват нуждите на общността от развитие 
на допълнителни услуги и за възрастни хора.  

Приблизително около 7 хиляди души е населението в Белоградчик. Има 
общинска болница, която обслужва 4 общини. Има лични лекари, спешна 
помощ. Общината е очертана като най-голям работодател в града. Младежкият 
дом в Белоградчик функционира, както са налице и различни клубове по 
интереси към читалището. Към читалището функционират 2 духови оркестъра 
и детски хор „Колибри”. Според част от респондентите се очертава тенденция 
за нарастване броя на ромското население. В Белоградчик има само 
туристически НПО-та. 

В Белоградчик, екипът се срещна с представители на общината и 
представители на ДСП. В рамките на проект „Детство за всички” на 
територията на град Белоградчик ще бъде изградено едно ЦНСТ, което се 
очертава като първо за града. То се финансира по програма за развитие на 
селските райони. Експерт споделя, че ще подготвят график за издръжка, но не 
могат да са сигурни в прогнозни дати за започване на строеж, заради 
процедурите по тръжни поръчки. Центърът за настаняване от семеен тип ще 
бъде с капацитет 12+2 (спешен прием) - 14 лица общо. Експертите споделят, че 
помощ получават и търсят от РДСП и АСП. Имат и постоянна връзка и с 
координаторите по проект „Детство за всички”. Споделят и за изпратена им 
информация: ръководство за деца с увреждания и добри практики. Казват, че 
от ДСП търсят и намират методическа помощ. Реализират чести регионални 
съвещания, на които коментират различните казуси. Активно работят и с ДАЗД.  

В Община Белоградчик има разработена общинска програма за развитие на 
социалната политика. Имат ОДЗ; 1 начално училище; 1 СОУ от 5 до 12 клас и 1 
основно училище от 1 до 8 клас в село Рабиша. В момента Община Белоградчик 
прави опит за разкриване на ЦСРИ с помощта на видинско НПО. Надяват се 

„Възрастните хора - друга част от социалната политика, която трябва да се 
започне - да се търсят варианти и за тях.” Служител, ДСП



скоро да имат възможност да разкрият Център за обществена подкрепа, което 
излиза като потребност, поради факта, че имат много непълнолетни майки. 

В Белоградчик има 8 деца в общността с увреждане, които се отглеждат в 
своите семейства. Експертите споделят, че 250 лв за 6 часов работен ден 
получава един родител, като социален асистент, грижейки се за собственото си 
дете. Тези деца посещават рехабилитатор, чиято такса родителите поемат сами 
- има и отделение в болницата, но там предимно се занимават с рехабилитация 
на хора след мозъчен инсулт. Разказват ни историята на дете от общността, 
което спира образованието си, поради липса на психолог и подходяща среда.  

В община Белоградчик е имало проблеми с отклоняване на целеви средства от 
предишното ръководство на Общината. Там е спрян строежът на две ЦНСТ-та 
за деца по целеви средства осигурени от Министерството на труда и 
социалната политика по постановление 33 от 2008 година, предвидени за 
приемането на деца от закриващият се тогава Дом в село Рабиша. Въпреки че 
двете ЦНСТ-та не биват построени, днес домът в Рабиша е закрит. Общинските 
служители, все пак се надяват, някой ден да се намерят пари и тези две ЦНСТ 
да бъдат завършени. Интервюираните казват, че ако бъдат завършени тези две 
ЦНСТ, ще може да се закрие и ДДЛРГ в града.  

Към момента на провеждане на изследването (май 2013), община Белоградчик 
е все още на етап процедури за избор на изпълнител за строителството на 
новата услуга. 

Участие на родители в процеса на ДИ  

Различни участници в изследването очертаха сред основните трудности - 
проблемът с работа с родителите на децата в домовете, както и тяхното 
включване по време на оценките. Представители на персонала на институция 
споделят, че се правят опити за въвличане на родителите, но част от тези 
родители отказват контакт с изоставените си деца поради следните причини:  

- тези родители имат нови семейства, заживели са нов живот и не желаят, 
някога изоставеното от тях дете, да бъде отново част от живата им; 

- някои от родителите нямат финансова възможност да приемат отново в 
семейството си детето с увреждане; 

Според представител на персонала от институция, малка част от родителите 
изказват готовност да посещават децата си при условие, че те се намират по-
близо до тях. Експерт от услуга споделя, че подпомагането на родителите е 
необходимо, за да не изоставят децата си с увреждане. Разказва ни се история 
за семейство с две деца с увреждания, когато в семейството се ражда и трето 
дете, то отново е с увреждане. Родителите преценяват, че не биха могли да си 
позволят финансово да поемат грижата за него и го настаняват в институция. 
Въпреки това, те имат голямо желание да го посещават и да поддържат контакт 
с него. 

Експерти от ОЗД също споделят за трудностите при работата със семейства:  

„Понякога се сърдят, те са забравили за тях, някои смятат, че не знаят къде 
са.” 



Специалистите в областта казват, че контактът между родители и децата - 
особено младежите, които от дълго време са в институция, е прекъснат.  

Персоналът  

При стартирането на процеса по ДИ персоналът е бил скептичен относно 
закриването на домовете, но вече е ясно, че това ще се случи. Част от 
интервюираните споделят, че персоналът, който в момента работи в 
институциите , е много тревожен по отношение на процеса по 
деинституционализацията. Те непрекъснато се интересуват кога домовете, в 
които сега работят ще бъдат закрити и те респективно ще останат без работа. 
Успоредно с това, този персонал се надява, че ще му бъде предложена работа 
в новите услуги, които се строят в областта и съществуващата възможност 
институциите за деца да бъдат реформирани и да продължат да съществуват 
като услуги за възрастни с увреждания.  

Притеснението за тези хора е, че част от тях не биха могли да работят на друго 
място - имат специфични специалности или вече са по-възрастни, за да си 
намерят друга работа.  

Важно е да се отбележи, че въпреки всички трудности и предизвикателства, 
качеството на работа не се е променило:  

Подготовка на децата/младежите за преместването им в новите 
услуги 

Забележимо е силното притеснение в професионалистите, работещи в двете 
ДДУИ в област Видин, относно подготовката и извеждането на децата/
младежите от институциите. Липсва ценна информация за това къде ще отиде 
детето; кой и как ще се грижи за него; кога ще се случи преместването; 
достатъчен ли ще бъде предвидения адаптационен период с придружител; как 
ще се предотврати регрес в развитието на детето в следствие стресът от 
преместването; как ще се гарантира успешна и плавна адаптация към новата 
среда и персонал. Екипът ни не беше запознат с методиката по подготовка за 
извеждане на децата с увреждания, макар че персоналът в институцията да 
твърди, че усилено се работи по този въпрос.  

Реинтеграция, ЦНСТ или приемно семейство? 

Към този момент експертите споделят, че реинтеграцията на деца с 
увреждания се оказва почти невъзможна - отчитат се трудности при 
реализирането на контакти с биологичните семейства. Но споделят, че най-
добрата грижа би се случила в биологичното семейство. Осиновяването и 
приемната грижа се разглеждат като добър вариант, но се отчита, че няма 
желаещи. Въпреки положените усилия, професионалистите споделят, че на 
територията на област Видин почти липсват приемни семейства, които биха 
взели дете с увреждане. Като причини за това най-често се посочват: липсата 
на ресурси в приемните семейства да подсигурят грижата за такова дете; 
притеснение „нещо да не стане с това дете”; недостатъчно информация за 
наличните социални услуги в общността; неяснота за това къде и от кого може 
да се получи подкрепа. Голяма част от интервюираните се надяват на интерес 

„Екипът е много ангажиран, познава всяко дете, няма промяна в грижата - те 
продължават да се грижат за тях.” - споделя един от експертите 



към деца с увреждане от страна на приемни семейства и признават, че към 
този момент ЦНСТ остава най-добрият вариант за децата с увреждания.  

Успех на новите услуги 

Като основни фактори за осигуряване на успешни нови услуги се очертават: 
ръководителите на новите услуги, общността, общините, родителите. Според 
част от интервюираните е необходим смесен екип за новите услуги – да се даде 
възможност, както на хората от стария персонал, така и на новонаети 
специалисти. Същевременно се наблюдава притеснение при някои 
респонденти, относно предвидените в методиката за управление на новите 
услуги, пари за брой служители спрямо нуждите на децата/младежите и 
цялостна издръжка, което би могло да застраши качеството на услугата. Сред 
част от общинските служители съществува притеснение относно 
обстоятелството, че поради недостиг на кадри в определени професионални 
области, има вероятност да се срещнат трудност при осигуряването на 
необходимите квалифицирани кадри за новите услуги.  

Трети етап 

Третият етап, който бихме могли да очертаем за периода май-септември 2013 
г., е с акцент по-широко кореспондиране и събиране на предложения за 
преодоляване на очертаните предизвикателства, чрез групови срещи, 
реализирани във Видин и Кула. В края на този етап, екипът успя да осъществи 
няколко срещи с деца и младежи от един от домовете в областта, както и да 
реализира среща с майки от родителско сдружение на деца с увреждания. 

Децата и тяхната визия за „новото място” 

Децата често успяват да изразяват себе си най-добре чрез рисунка. Ето защо 
избрахме този начин, за да разберем как няколко младежи и деца си 
представят „новото място”, където предстои да бъдат преместени. Чрез 
рисувателната техника те споделиха какво очакват и какво биха искали да има 
„там”. Те споделиха и за какво или кого ще изпитват тъга. Децата и младежите 
се чувстваха добре по време на срещата и накрая дадоха своето съгласие, 
техните рисунки да бъдат показани на други хора.  

Едно от децата нарисува чаша с кафе за новия персонал. Сподели, че ще й 
бъде мъчно за един от възпитателите в дома. Младият човек, с който 
разговаряхме, обича да рисува, да реди мозайка и цветя. Тя ходи на училище. 
Представя си, че в новата й стая ще има телевизор, компютър, бюро, маса и 
стол. Знае, че предстои да се премести. 

  



Другият младеж също знаеше, че му предстои да напусне Дома. Той също 
посещава училище и умее да пише думи. Рисува люлки, пързалки, мрежа, 
градина - все неща, които ще има в двора, според него. Споделя, че ще му 
бъде мъчно за всички в Дома. Представя си, че ще има колело на „новото 
място”, също така, че ще бъде весел и ще си играе. Най-вече обича да играе с 
коли. Разказа ни, че обича и да се разхожда и споделя за досегашните 
разходки в парка, стадиона и за топката, която си носи за игра по време на 
тези разходки. Според него в новата му стая ще има легло, телевизор, шкафче 
за дрехи, маса, стол, бюро. Рисува капки дъжд и казва, че обича да гледа през 
прозореца, когато вали.  

  

Един от младежите имаше ясна визия за всичко, което му предстои. На въпроса 
„Къде ще се преместиш?”, той категорично отговори: „В защитено жилище”. 
„Какво ще има там?” - „Психолог, лампа”. Той има мечта да бъде войник. В 
своите рисунки (този млад човек нарисува поредица от рисунки, в които 
показва своите идеи, не само това как ще изглежда „новото място”, но и как 
ще стигне до там) младежът изобрази „новото място” близо до писта, до там 
той ще стигне със самолет и ще се спусне с парашут. Представя си, че ще има 
люлки. В стаята му ще има две легла и маса с диван. Рисува и зъболекарски 
стол в новата къщичка.  

     



    

Друг младеж си представя, че ще играе с топка, ще има легло, маса и шише с 
вода. Той би искал с него да дойдат и няколко приятели от Дома. 

  

Всеки един от тези изрисувани елементи имат своето значение за младия 
художник: тук той ни сподели, че е нарисувал люлка, цвете, пиле, свои близки 
приятели от Дома и самия себе си.  

  

Един от младежите, живеещ в защитено жилище, нарисува също своя рисунка, 
изобразявайки част от обстановката: маса и диван. Споделя, че си имат 
градина, която поддържат. Обича да слуша музика и да танцува. Всеки си има 
и своите задължения по чистене. Трудотерапевтите са сочени като хората, 
които им помагат.  



  

Родителите  

През третия етап на изследването решихме да включим родители, чиито деца 
не са настанени в специализирана институция, а се грижат за тях в семейна 
среда. За нас беше ценно да потърсим и тяхната гледна точка, относно 
предизвикателствата при отглеждане на дете с увреждане в България. Успяхме 
да достигнем до тези родители (основно майки) чрез съдействието на РДПЛУЗ-
Видин. По време на срещата ни майките споделиха, че пред родителите на 
деца с увреждане могат да се изпречат различни трудности като: стигма, липса 
на достатъчно подкрепа и неуредици. Споделят как в началото всеки един 
преминава през период, в който се крие, затваря се. Една от майките казва, че 
е „геройство” да отгледаш своето дете у дома. В българската действителност 
често майките се отказват от личен живот - „живеят за детето си”. Казват, че 
може би е „национална черта да се поставя детето в центъра.” Споделят още, 
че паричните средства не са в основата на техните проблеми. Често липсва 
достатъчно информация, която пряко касае техните деца от страна на социални 
служби. Много често споменават за взаимопомощта, която си оказват 
родителите на деца с увреждания и как това им помага в много от ситуациите, 
в които попадат.  

Друг от важните въпроси, които задават част от родителите е, защо държавата 
отделя много повече средства за издръжка на дете в институция, отколкото ако 
то се отглежда в семейна среда. Според тях често помощта за семействата се 
ограничава. Отчитат, че е важна подкрепата и работата със семейството. 
Споделят, че и моралната подкрепа е изключително важна за тях през цялото 
време. Да има с кого да споделят и общуват от самото начало. Имат нужда от 
подкрепа още когато детето се роди - групи за самопомощ и някой, който още в 
родилния дом да подкрепи майката и да обясни на семейството как да се 
грижи за дете с увреждане и какви ресурси са налични в общността. Също така 
според тях е важно ранната интервенция да е мобилна и достъпна за 
семействата. 

Друго тяхно притеснение е свързано с преминаване през комисия на ТЕЛК. 
Процедура, която през няколко години ги поставя в стрес – не само тях, но и 
техните деца. Споделят и за други предизвикателства пред родителите: те 
често изпадат от системата на работещите, впоследствие им липсва и трудов 
стаж.  

Споделят, че за тях домовете се характеризират преди всичко с „липса на 
внимание” и как е важно социалните услуги в общността да не забравят своята 
философия за „личностно центрирани услуги”.  



Споделят и за своите притеснения и виждания по въпроса „какво става с 
човека с увреждане, когато хората, които се грижат за него в семейството, 
починат?  

Имат и различни визии относно образованието в масово училище, имат своите 
ЗА и ПРОТИВ, но заключават, че неговия успех зависи от адекватна подкрепа на 
квалифициран и достатъчен персонал.  

От интервюто с родители се очертаха две оси: насърчаване на дейности по 
ранна превенция на изоставянето, както и различни форми на подкрепа на 
семействата.  

Превенция на изоставянията  

Сред очерталите се препоръки, по време на проведените разговори със 
специалистите от област Видин, бе разбирането, че превенцията е сред 
основните компоненти за успех на политиката на деинституционализация. Като 
особено важен момент се разбира да се спре входът към ДМСГД и да се работи 
в областта на ранната превенция на ниво не само родилен дом, но и по време 
на самата бременност. Също така би било добре да има налични услуги за 
формиране на знание и умения в областта на сексуално-репродуктивното 
здраве в училище. Тук е важно да се отбележи, че част от интервюираните 
оценяват като недостатъчно ефективна работата по превенция на 
изоставанията на деца с увреждания. Отчита се, че е важно да се работи 
превантивно с майката и семейството, когато се знае, че ще има някакъв 
проблем. Експерти и представители на неправителствен сектор отчитат като 
важно услугите по превенция да бъдат мобилни услуги.  

Експерт в своето интервю постави акцент върху това, че Звено "Майка и бебе" е 
една добра форма, но е важно да не забравяме, че след като майката я 
напусне невинаги тя има необходимия доход за издръжка.  

Превенцията на изоставянията на деца с увреждания в институциите, може да 
се осъществи чрез: 

- по-ефективни програми по превенция на изоставянето и подкрепа на 
семейството 

- предоставяне на достъпна възможност за предварително откриване на 
патологични бременности;  

- създаване на нови възможности за реинтеграция на децата в семейства; 

6.3. Действия/бездействия 
Област Видин може да се разглежда като регион, който се стреми да изгради и 
да развива разнообразна мрежа от социални услуги в общността спрямо 
местните потребности, но е важно да се отбележи, че се споменават и общини 
на територията на областта, в които почти липсват социални услуги. В тази 
връзка по време на изследването ясно се подчерта важността на кметовете и 
общинските администрации при планиране на социални услуги и развитие на 
социална политика. Те се очертават като особено важни компонент за 

„Финансово обезпечена да бъде майката - всичко останало е услуги”. Кмет на 
Община



осъществяването на регионална политика на ДИ - за развитието, изграждането 
и осигуряване на качествени услуги.  

Наред с тях, част от интервюираните, подчертаха и ролята и значението на 
НПО-сектора в този процес. Не на последно място е важно да се отбележи, че 
развитието на социални услуги се разбира от голяма част от интервюираните и 
като възможност за нови работни места.  

Въпреки че Видин, Кула и Белоградчик участват едновременно в процеса на 
ДИ, финансирането на строителството на нови услуги в Кула и Белоградчик е 
забавено, поради различния източник на финансиране и поради „утежнените” 
тръжни процедури според някой от интервюираните. Това ще доведе до 
положение, където новите услуги във Видин ще заработят, а тези в Кула и 
Белоградчик ще бъдат на фаза строителство. 

Част от интервюираните изразяват безпокойство покрай процеса на подготовка 
на децата, тяхното извеждане и не на последно място различието в сроковете, 
в които ще заработят новите услуги и което ще постави част от Общините пред 
предизвикателството освен нови услуги, те да имат налични и все още 
работещи специализирани институции.  

Към момента, екипът стана свидетел на налична секторна комуникация между 
заинтересованите лица на местно ниво, но бихме казали, че тази комуникация 
не е достатъчна и все още не е разгърнала потенциала си. 

По време на изследването с част от интервюираните стартирахме дискусия 
относно важността на фактора „качество” на предоставяните услуги. Те казаха, 
в момента няма наличен инструмент за това как се оценява качеството, но сред 
тях се забелязаха ясни индикации, че това е нещо, на което те ще обърнат 
внимание за в бъдеще.  

Подготовка на общността  

В началото на проучването, водещите лидери на ДИ в областта нямаха 
притеснения за проява на обществена реакция спрямо новите услуги в 
общността, но като че ли с наближаване на разкриването на тези услуги се 
забелязва сред част от респондентите едно засилване на притеснение от 
възможна негативна реакция на общността. Тук те виждат огромната роля и 
значение на медиите. Кореспондирайки въпроса за общността и как се работи 
за нейната подготовка, в Община Белоградчик споделиха с нас своя опит със 
случая Рабиша. За да се превентира силна отрицателна реакция и недоволство 
от новата услуга в общността, се е провела среща между общността, ДАЗД и 
АСП. Срещата се е провела в Младежки дом-Белоградчик, където се 
организирал и малък концерт от деца от дома в Рабиша. За новото ЦНСТ за 
деца с увреждания засега няма реакции. 

Друг пример ни бе даден от Видинско НПО относно разкрито от тях ЗЖ и 
тяхната предварителна работа с общността, която включва обясняване на самия 
персонал и срещи с местни жители.  

„Дейни кметове намират начини, средства и правят нещо. Има много услуги 
във Видин. Има общини, в които има само социален патронаж.” Експерт



7. Случаят Пазарджик 
7.1. История на процеса в региона 
През 1991 година група родители на деца с увреждания, съвместно със 
специалисти - съмишленици, представят пред община Пазарджик идеята си за 
разкриване на дневна социално-педагогическа и рехабилитационна услуга за 
деца с интелектуални затруднения и/или множествени увреждания. До този 
момент, единствения избор, който те могат да направят за своите деца е да ги 
настанят в домове за деца с увреждане или да ги отглеждат сами в къщи, без 
да имат възможността да им осигурят адекватна обучителна и 
рехабилитационна намеса. 

Общинското ръководство предоставя сграда, осигурява ремонт и обзавеждане 
на помещенията по подходящ начин и разкрива услугата като общинска 
дейност, тъй като към този момент няма регламентирана законово такъв вид 
услуга. 

Официално социалната услугата стартира на 01.01.1993 год. По-късно, поради 
големия интерес към нея, се разкрива и една седмична група за деца от 
съседните общини: Велинград, Панагюрище, Септември, Пловдив и 
Стамболийски.  

Дневната услуга се разпознава като добра практика, не само в област 
Пазарджик. Получават се заявки за мултиплицирането й в други области 
градове. Екипът работещ в Дневния център консултира и подпомага 
разкриването на такива в градовете: Ловеч, Сливен, Враца, Монтана, Стара 
Загора и други.  

През 1998 година се разкрива Дневен център за вече порасналите младежи с 
интелектуални затруднения. В центъра са изградени 3 трудово терапевтични 
работилници, съобразени с индивидуалните възможностите на ползвателите. 

По инициатива на РДСП – Пазарджик и общините от Областта е разработена 
Стратегия за развитието на социалните услуги в област Пазарджик от 2006 до 
2009 год. Стратегията е разработена преди това да бъде нормативно заложено 
в ЗСП и ППЗСП. През този период в областта са разкрити още 6 дневни центъра 
за деца с увреждания, 5 ЦОП, 3 ЦСРИ. 

Според съдържащите се в анализите на общините от област Пазарджик данни и 
анализа в новата Областната стратегия за социалните услуги, към края на 2009 
година в Пазарджишка област живеят и растат общо 859 деца с различни 
форми и степен на увреждания. Около 68 деца с увреждания са настанени в 
специализирани услуги в други общини (данни към 2013 год). Децата с 
увреждания над 3 годишна възраст и техните семейства на територията на 
област Пазарджик могат да ползват услуги в седем Дневни центъра в 
градовете: Брацигово, Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Велинград, Ракитово 
и Белово. Към момента капацитета на дневните центрове е достатъчен, за да 
обхване и децата от новите резидентни услуги. 

На територията на областта функционират пет Центъра за обществена 
подкрепа (Пазарджик, Велинград, Брацигово, Панагюрище, Лесичово). В град 
Пазарджик има и ЦСРИ за деца и възрастни с увреждане с капацитет 24 
ползвателя. 



Долу изброените общини са заявили в актуализираната Областната стратегия за 
разкриване следните нови социални услуги за деца и младежи с увреждане: 

Батак - Дневен център за деца с увреждания;  

Велинград - ЦНСТ за деца с увреждания; ЗЖ; Общностен център със 
звено за Ранна интервенция на увреждането; 

Пазарджик: - ЦНСТ за деца с увреждания – 3 броя, Център за семейно 
консултиране, Център за ранна интервенция; Дневен център за деца от 
0-3 години с увреждания, ЦНСТ за деца от 0-3 години с увреждания; 
Център за Детско и майчино здраве,ЗЖ;  

Панагюрище - ЦНСТ за деца с увреждания; 

Пещера - ЦНСТ за деца с увреждания. 

Така изградената карта за социални услуги за деца с увреждане и техните 
семейства би могло да се твърди, че е добре планирана и при добро между 
институционално сътрудничество, ще даде възможност за качествена и 
ефективна подкрепа на процеса по ДИ. 

7.2. Процес на изследване 
Териториалният обхват на изследването в област Пазарджик се реализира в 
следните общини: Велинград, Пазарджик, Панагюрище и Пещера. 

Участници в изследването са помагащи професионалисти от ДЦ, ЦОП, ЦСРИ, 
родители, представители на Централни ведомства на регионално и общинско 
ниво (РДСП, РИО, РЦЗ, Д”СП” и О”ЗД”), общински власти, координатори по 
проекти, представители на неправителствения сектор и служители от Областна 
администрация. Общият брой на интервютата и груповите срещи са 70. 

Етапи в изследването 

В първия етап от изследването (септември-декември 2012г.) 
изследователския екип в област Пазарджик се фокусира върху следните 
задачи: 

Участие в обучение за метода на изследване; 

идентифициране на участници на местно ниво; 

осъществяване на контакт с ключовите участници в процеса на ДИ;  

представяне на изследователската задача; 

въвличане на идентифицираните участници в изследването; 

снемане на моментното знание за процеса на ДИ в България на местно 
ниво; 

извеждане на очакванията на участниците към изследователския екип.  

Идентифицираха се две нива за комуникация - общинско и регионално. 
Осъществиха се работни срещи със следните институции и организации: 
РДСП, О”ЗД”, Д”СП”, Общински администрации, Областна администрация, 
директори на социални услуги, ДМСГД, НПО на родители на деца с увреждане, 
НПО – доставчици на услуги. 



Първият етап на изследването, който би могъл да се нарече „опознавателен”, 
ни позволи да „заснемем моментната картина” за разбирането на ДИ през 
призмата на професионалните роли на участниците в изследването.  

Процесът на ДИ се разглежда основно в две посоки – ремонтиране на ДМСГД и 
строителните дейности за ЦНСТ и ЗЖ. В подкрепа на горе изложеното, ще си 
позволим да цитираме ключови изрази от интервюираните участници от услуги 
в общността и НПО: „Знам, че трябва да се построят къщички, но искам да чуя, 
за да знам”, „…някакви къщички, които се строят и там ще се настанят деца с 
увреждане, знаем в кой квартал ще бъдат, не знаем от къде ще са децата”.  

Също така се очерта съществена разлика в напредъка на строителните 
дейности в отделните общини. Според общински служители, в общините, в 
които има забавяне на строителните дейности това се дължи основно на „липса 
на достатъчно специалисти за подготовка на тръжни процедури, тъй като се 
подготвят много проекти”. Те споделят „Двама – трима сме за всичко” 

Интересен е фактът, че в социалните съвети към общините, не е разглеждан и 
обсъждан въпроса за ДИ. На общинско ниво процесът се възприема през 
срокове за отделните проекти, които се спускат от АСП, ДАЗД, МЗ. Що се 
отнася до съществуващите услуги в общността за деца и семейства, 
информацията, която те имат е от местните медии за отделните проекти, но 
„някак си не сме ги свързвали с процес на деинституционализация”. Не се 
разпознават, като заинтересована страна и като услуги, които ще съпътстват 
процеса, тъй като не виждат своята роля в проектите, „ние не участваме в тях, 
има си екипи, които ги изпълняват”.С тях не е разговаряно. А от друга страна 
директорите на услугите са участвали в изготвянето на общински стратегии за 
развитие на социалните услуги, където новите услуги са планирани.С тях не са 
осъществявали срещи нито РЕД нито координаторите по различните проекти. 
Споделиха, че не са запознати с Визията за деинституционализация. 

Служители от общинските администрации, в по-малките общини, изказаха 
своето притеснение относно недостига на квалифицирани специалисти за 
обезпечаване новите услуги с кадри. Липсват квалифицирани специалисти 
като: логопеди, психолози, медицински сестри и рехабилитатори (с 
изключение на Община Пазарджик и Пещера). И не на последно място в по-
малките общини социалните услуги се координират от един до двама 
експерти в общината. Тези експерти са натоварени и с други сфери като 
образование, култура,спорт, туризъм, а в същото време и досега 
съществуващите услуги са доста.Споделят, че често не им остава време да 
разговарят и да имат срещи със социалните си услуги. 

Регионалният директор на РДСП сподели: „Срещаме трудности с 
администриране на проектите по ДИ. Невъзможно е да се пътува по-често до 
общините, поради липса на транспортно средство към РДСП. Освен това е 
необходимо тази дейност да се осъществява в извън работно време (това е 
изискване на ОПРЧР), „а тогава няма с кого да се срещаме и да обсъждаме”. 
Поради това РЕД никога не е пътувал в пълния си състав, пътува предимно 
регионалния директор и то рядко. Обикновено извършвам тази дейност, без да 
я отчитам по проект, защото се налага срещите да са в работното време на 
общините, за нашата Област няма координатор по проект „Детство за всички”, 
в началото имаше, но той отговаряше за 3 области. Сега няма. На мен ми се 



налага да върша и тази работа”. Останалите членове, от РИО и РЗИ, не са 
особено заинтересовани. Проектът „Посока: семейство”, не се разглежда, като 
част от ДИ в самите общини, а нещо, което е в ресора на МЗ, а РДСП е 
ангажирана само с децата с увреждане над 3 години, настанени в ДМСГД, 
които ще бъдат „прехвърлени” в ЦНСТ. В процеса на разговора се стигна до 
извода, че е важно да се направи взаимовръзката между всички проекти и да 
се обсъди от всички - членовете на РЕД, координаторът по проект „Посока: 
Семейство”, Общините, доставчиците на услуги, НПО – ангажирани с 
проблемите на деца и семейства. 

В този етап на изследването в област Пазарджик все още няма приемни 
семейства, които да се грижат за деца с увреждания. Според социалните 
работници от О”ЗД” това е следствие от страховете на приемните семейства, 
че „няма да имат подкрепа от здравната система при грижа за дете със 
здравословен проблем, а и в училищата и детските градини не искат да ги 
приемат”. Екипите и в четирите общини по проект „Приеми ме” и Директорът 
на РДСП споделиха, че повечето кандидати за приемни семейства заявяват 
желание да приемат дете над 3 години без увреждане.О”ЗД” считат, че трудно 
ще осъществят връзка с родителите на децата с увреждане, които преди 
години са настанени в ДДМУИ и ДМСГД. 

Методът на изследването беше определен от участниците в него като:  

„възможност за поставяне на професионални въпроси”; 

„насочване към източници за повишаване на информираността за ДИ”; 

„предизвикателство и възможност за участие на всички заинтересовани 
страни, което ще позволи да се чуят и обсъдят различните гледни 
точки”; 

„ще повиши капацитета на участниците и ще ги ангажира по-сериозно с 
ДИ”. 

След установената първоначална картина, относно разбиране на процеса на ДИ 
в общините: Велинград, Пазарджик, Панагюрище и Пещера, у нас възникна 
въпросът: „Кое е липсващото знание за процеса на ДИ?”. Очертаха се 5 
основни линии в това направление, а именно: 

1. Информацията за проектите по ДИ, които се реализират на национално, 
областно и общинско ниво, не достига до всички заинтересовани страни; 

2. Не се разпознават децата, които предстоят да бъдат настанени в 
общините, като част от местната общност; 

3. Комуникацията между заинтересованите страни в процеса на ДИ е 
разпокъсана и непълна, следствие на интензивността на процеса има 
пропуски в каналите, по които тя върви; 

4. Проектът „Приеми ме” не е достатъчно ориентиран към деца с 
увреждане, определено се обръща по-голямо внимание на обхващане на 
деца без здравословни проблеми и на възраст над 3 години; 

5. Детето и неговото семейство все още не са поставени в центъра. 

Втори етап от изследването (януари–март). Анализът на първия етап от 
изследването определи следващите изследователски задачи пред нашия екип, 



в този период договорихме разширяване изследването между различните 
заинтересовани страни. Опитахме се да отговорим на заявката от 
заинтересованите страни, а именно заедно да открием връзката между 
реализиращите се проекти за ДИ на национално ниво и тяхната проекция в 
конкретната община.  

Проведоха се, както индивидуални, така и групови срещи с доставчици на 
услуги в общността за деца и семейства, експерти от общини ангажирани с 
изпълнението на различните проекти, НПО, координатор по проект „Посока: 
Семейство”, екипа на ДМСГД - Пазарджик, координатор на НПО „Надежда и 
домове за децата”, които подпомагат реформата на ДМСГД, Директор РДСП 
Екипът се стремеше да въвлича различни участници в обсъжданията, като 
предостави пространство и модериране на срещите.  

Общинските администрации съобщават, че срещат затруднения при 
подготовката на проектни предложения по ОПРЧ за обезпечаване на новите 
социални услуги. Една от основните трудности, която споделят е - липса на 
информация за децата, които ще бъдат насочени към техните общини, т.е. 
изправени са пред невъзможността да бюджетират необходимите финансови 
ресурси за тяхното преместване. Коректно е да отбележим, че община 
Пазарджик в някаква степ разполага с тази информация, тъй като по-голямата 
част от деца ще бъдат насочени от ДМСГД – Пазарджик, но незнаят колко и с 
каква степен на увреждане са децата от ДМСГД – Ветрен, както и от другите 
домове, които ще бъдат настанени в новите ЦНСТ. Притесняват се от Насоките 
за кандидатстване, тъй като на техни устни въпроси до управляващото звено в 
АСП са им отговорили, че при изпълнение на проекта им ще се признават 
разходи за персонал и издръжка процентно на настанените деца, че няма да 
могат да закупуват специализирана апаратура, ако се окаже, че има деца, 
нуждаещи се от по специални грижи: „Това означава до-финансиране на 
проектите от самите нас, тъй като няма начин да не назначаваме персонала в 
подготвителния етап, за да бъде обучен, подготвен и да се разработят всички 
процедури за стартирането на услугата, адекватното посрещане на всяко дете, 
предварителното запознаване с неговите особености”, и още един коментар: 
„Добре, какво да направим, ако приемем в началото две деца, докато дойде 
следващото, да наемем само 1.6 човека, да отвием крушките в 75% от сградата, 
да загреем само 1 стая, през нощта кой ще работи, как да осигурим 24 часова 
грижа, не знаем как го мислят тези експерти, които пишат насоките, ще ги 
поканим да ни окажат методическа помощ, „как се прави това?”. 

Хората работещи в Дневните центрове споделиха, че нямат информация каква 
степен и с какво увреждане ще бъдат децата, които ще бъдат насочени към тях 
от новите услуги. Директорите на дневните центровете за деца с увреждане са 
притеснени, доколко наличният капацитет на услугата ще може да отговори на 
нуждите на бъдещите потребители. Считат, че те също имат нужда от 
допълнително обучение, защото не са работели с деца живели през целия си 
живот в дом: „Все пак, ние до сега сме работели с деца живеещи в 
семействата си, разликата според нас е голяма. Чувстваме се малко 
несигурни”.Също така изявяват желание да имат общи обучения с екипите от 
новите услуги, чрез които да се регламентират задължителната документация 
в услугите. Според социалните работници: „Не всяка услуга да пише отделен 



план за грижа, отделен здравен план и т. н. нали детето е едно и трябва да 
имаме обща визия за развитието му”. 

Родителската организация за децата и възрастни с интелектуални затруднения, 
с която се срещнахме сподели, че е важно да се осигури: 

- достъпна и адекватна на състоянието на децата здравна грижа; 

- подкрепяща среда за семействата и близките на децата с увреждания; 

- много малка част от децата с увреждания посещават детски градини, 
обикновено по тежките случаи, не са добре приети там; 

- нисък е делът на интегрираните в общообразователните училища, дори и 
да посещават училище, най-често ги държат в отделна стая с ресурсния 
учител;  

- не е осигурена достъпна архитектурна среда (особено в малки населени 
места);  

- не се осигурява психологическа подкрепа на родителите на децата с 
увреждания; 

- липсват услуги за ранна интервенция на увреждането за деца от 0 до 3 
години и семействата в този момент са просто сами; 

- не са видими местните политики за интеграция на децата с увреждане в 
общността. 

Споделиха, че към момента не са канени да участват в работни срещи за ДИ на 
общинско ниво.  

Ангажирахме действащите лица с мислене и планиране на дейности за децата, 
които ще бъдат настанени в новите социални услуги. Също така съвместно с 
услугите в общността идентифицирахме наличен опит и добри практики от 
предишни периоди на територията на областта, експертен опит на 
съществуващите услуги – социални, здравни, образователни. Разделени в 
малки групи участниците имаха възможност да изведат допълващите си 
функции като услуги в общността, които ще подпомагат процеса по ДИ. В 
заключение изведоха необходимостта от разработване на механизъм за 
взаимодействие на социалните услуги, но и необходимостта в този процес 
активно да се включат сферите на образованието, здравеопазването и 
активното съдействието на РЕД и Областна администрация.  

Третият етап (април-май). Проведоха се предимно групови срещи. Използва 
се ресурса на неправителствения сектор и общините. Този етап бихме могли да 
го опишем, като етапът на „обратните връзки”, т.е. в изследваните общини се 
бе разпространило знанието за изследването и се търсеха отзиви коя община 
какво е направила и докъде е стигнала в процеса на ДИ.  

Характерно за третия етап от изследването беше интензивна комуникация както 
с изследователския екип, така и на различни институционални нива. Фокусът 
бе как различните участници на общинско и регионално ниво могат да работят 
заедно в интерес на децата. Бихме могли да споделим, че едни от най-
активните участници в изследването в този етап бяха директорите на 
съпътстващите услуги. Директорите на ЦОП споделиха, че екипите им не се 
чувстват подготвени за работа с деца с увреждания, които дълго са 



пребивавали в институции и семействата им.Екипите от общини Велинград, 
Пазарджик и Панагюрище, решиха да планират обучения в рамките на 
бюджетите си. Такива се реализираха в последните две от горе изброените 
общини. 

Така екипите на наличните съпътстващи социални услуги за деца и семейства 
на територията на област Пазарджик, започнаха сами да определят собствените 
си функции и роли при предоставяне на услуги за деца с увреждания 
напускащи институции, като пречупват ролята си на база на професионалните 
си умения и успехи в до сегашната им работа с деца и семейства.  

Общите срещи, които осъществихме с доставчиците на услуги за деца и 
семейства във всяка община, даде възможност за разширяване на техния 
поглед върху целостта на процеса на ДИ. Участваха представители на Дневни 
центрове за деца с увреждания, Центрове за обществена подкрепа, ЦСРИ, 
ДМСГД. По време на срещите възникна идеята, че е възможно в дневните 
центрове да се предоставя и услугата ранна интервенция за деца до 3 години и 
техните семейства, но е необходимо да се утвърди стандарт за тази услуга и да 
се регламентира в ППЗСП. 

За нас като изследователски екип, интерес представляваха и теми като: 
доколко участниците в процеса смятат, че има връзка между процеса на ДИ и 
всекидневните им задължения, до колко те очакват работата им да окаже 
влияние върху ДИ, вярват ли в ресурсите на семейните системи, от които 
произхождат децата - оставени в институционална грижа, да се справят с 
грижата за тези деца, очакват ли закриването на ДМСГД и ДДМУИ да ги постави 
в ситуация, когато те ще трябва усилено да работят със семействата на деца с 
увреждане, за да се чувстват те подкрепени и да могат да се грижат за децата 
си.  

Доставчиците на съпътстващите услуги и НПО на родители на деца с 
увреждане започнаха да разсъждават по въпросите за ранно подпомагане на 
семействата и ранните интервенции, които са необходими, за да бъде успешен 
започналия процес по ДИ, и че ДИ не е само разкриването на ЦНСТ, а 
изграждане на широка междуинституционална мрежа от услуги за децата и 
семейства, защото до момента се разчита главно само на социалните услуги . 

Екипът на ДМСГД започна да споделя своите представи за структурата на 
новите услуги. Да анализират кое от опита и уменията, които имат ще бъде 
полезно на децата и семействата. В хода на разговора ясно се очерта заявката, 
че ще се засили сътрудничеството с другите услуги в общността, но остана като 
предизвикателство посрещането на потребност от Ранна интервенция на 
увреждането и консултиране на приемните родители, които се грижат за деца 
от 0 до 3 години със здравословни проблеми. Екипът в ДМСГД сподели: „Ние 
имаме умения и знания за работата с децата, не сме работили с родители, 
контактували сме само с осиновители, но там е друго”. Имат известни 
опасения да работят в мрежа с другите услуги. Те казват „Трябва да 
признаете, че ние най-добре можем да се грижим за бебета, другите услуги 
нямат такъв опит. Дори смятаме, че на приемните семейства е рисковано да се 
поверяват кърмачета, особено ако са и недоносени”. Нямат увереност, че ще 
продължат  

да работят в новите услуги и това ги провокира да бъдат тревожни. 



Сред някои от служителите в О”ЗД”, настаняващи децата в ДМСГД, все още 
битува схващането: „ДМСГД е по-сигурно и по-спокойно място за детето, 
защото няма риск за физическото му здраве, знаете ли какво става, ако сме 
реинтегрирали дете в бедно семейство и стане нещо с него, изписваме една 
кофа с мастило и сме виновни за всичко – по добре в ДМСГД – там хората си 
знаят работата. Ние не можем да светим на всеки безотговорен родител, малко 
сме”. В ДМСГ - гр. Ветрен за последните месеци са настанени нови 30 деца. 
Координаторът на НПО „Надежда и домове за децата” изрази притеснения, че: 
„Домовете за медико-социални грижи за деца, които не са включени в проекта 
„Посока: Семейство” са в риск да се превърнат в мега домове, тъй като е 
много по-лесно да се насочи дете там, отколкото да се работи целенасочено за 
оставане на детето в домашна среда или близка до нея”. Също така е 
мистериозна практиката децата първо да се настаняват в дом, а след това да се 
мисли за приемна грижа. 

Представители на родителски организации за деца с увреждания заявиха, че 
„опитът, който сме натрупали при отглеждането на дете с увреждане може да 
бъде полезен при мотивирането на кандидат-приемни родители да се грижат за 
дете с увреждане”. Данните към момента показват, че настанени в ДМСГД – 
Пазарджик са 13 деца с увреждане и те ще бъдат насочени към новите 
резидентни услуги. Социалните работници от ОЗД не виждат други алтернативи 
за тях, въпреки че на територията на Пазарджишка област са одобрени 102 
приемни семейства, в 71 има настанени деца, в 31 семейства няма настанени 
деца. 

Четвъртият етап (май-септември). Предизвикателство в този етап беше 
предстоящото изготвяне на проектите на общините по Оперативна програма 
„Човешки ресурси” за разкриването на ЦНСТ, ЗЖ и реформиране на пилотното 
ДМСГД – Пазарджик. 

Осъществихме срещи с екипите, които подготвят съответните проекти, РЕД, 
Зам. областен управител, Координатор по Проект „Посока: семейство” за град 
Пазарджик, Координатор на НПО подпомагащо процеса на реформиране на 
ДМСГД – Пазарджик, експерти от общините ангажирани с изготвянето на 
местните проектите по ОПРЧР проект „Детство за всички”, операция „Да не 
изоставим нито едно дете”, Компонент 2.  

Общинските администрации категорично изразиха притесненията за 
предстоящото стартиране на новите услуги и по-специално финансовото им 
обезпечаване чрез Оперативна програма „Човешки ресурси”. До края на месец 
август нито една от изследваните общини в областта не беше подготвила 
проекто-предложение към оперативната програма. Запази се тенденцията за 
липса на информация от къде точно ще бъдат премествани деца, което от своя 
страна създаде трудности за разработване на бюджета. Продължава 
притеснението, относно Насоките за кандидатстване, а също така и 
предположенията, че ще се настаняват деца от ДДЛРГ, но тъй като на 
територията на областта няма такива, общините в Пазарджишка област, се 
опасяват: „Ще докарат деца от други области, които нашите отдели О”ЗД” не 
познават, семействата са кой знае от къде – за какво ДИ говорим тогава. Ние в 
нашия град си имаме ЦНСТ за деца в риск, доколкото знаем в нашата област 
имаме още седем такива, нали сме правили областна стратегия и сме 



установили, че ни липсва такава услуга за деца с увреждане, сега без да сме го 
искали, ще ни принуждават да са за деца в риск”. 

Участвахме в работна среща на областно ниво, организирана от екипа на 
Проект „Подкрепа” и проект „Приеми ме” в партньорство с Областния 
информационен център. Обсъдиха се предизвикателствата и развитието на 
приемната грижа в областта. Ясно се очерта необходимостта от супервизия 
както за професионалистите, така и за приемни семейства. 

7.3. Действия и бездействия 
В хода на изследването имахме възможност да идентифицираме добра 
практика на областно ниво и същото така да подкрепим и създаването на 
такава в рамките на проекта. 

Идентифициране на добра практика 

При проведените срещи със заместник областния управител, координатора на 
МЗ, в гр. Пазарджик, по Проект „Посока семейство”, координатора на НПО 
„Надежда и домове за децата”, които подкрепят процеса по закриване на 
ДМСГД – гр. Пазарджик се запознахме с добра практика –.Областен 
координационен механизъм.  

Областният координационен механизъм по деинституционализация е създаден 
на основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, във връзка с чл.31, ал.
1, т.1 и 2 от същия, чл.4, ал.3 от Закона за социалното подпомагане, 
утвърдената Областната стратегия за развитието на социалните услуги в област 
Пазарджик, приета с решение на Областен съвет за развитие – област 
Пазарджик, Националната стратегия „Визия за деинституционализация на 
децата в Република България”, Плана за действие за изпълнение на 
Националната стратегия, приети с Решение на Министерски съвет от 24.11.2010 
г., Меморандум за разбирателство сключен между Министерството на 
здравеопазването, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за 
социално подпомагане и „Надежда и домове за децата”, както и чл.15, ал.2 и 
чл.16 от Общите правила за подобряване работата на Областните 
администрации, утвърдени със Заповед №Р-95/12.04.2011 г. на Министър-
председателя на Република България, с цел подкрепа на дейностите по проект 
„Стратегическа деинституционализация и реформа на грижите за деца от 0 до 3 
години” на Британската неправителствена организация „Надежда и домове за 
децата“ /НДД/, подкрепящ проект на Министерство на здравеопазването /МЗ/ 
„ПОСОКА: Семейство” за преструктуриране на Дома за медико-социални грижи 
за деца от 0 до 3 години в гр. Пазарджик. 

В него е регламентирано да се инициират работни срещи по конкретен случай. 
Целта е да се обединят усилията за решаване на трудности, с които не могат да 
се справят децата и техните семейства, което от своя страна да предотвратява 
наставане или осъществи реинтеграция на дете в ДМСГД. Подкрепата, която 
получават семействата е насочена към решаване на жилищни проблеми, 
предоставяне на специализирано оборудване, детски храни и дрехи, търсене 
на работа за родителите, съдействие за издаване на лични карти и др. 
Страните в координационния механизъм: община, Д”СП”, Областна 
Администрация, НПО, ДМСГД, ЦОП, работят съвместно в търсене на решения за 
оставане на детето в семейна среда . Към този момент това 



междуинституционално сътрудничество е върнало у дома 2 деца и 
предотвратило настаняване на 69 деца в ДМСГД. 

Иновативна практика създадена по време на проекта 

Тази иновативна практика се създаде в община Панагюрище в рамките на 
изследването. 

На 24.01.2012г. изследователският екип проведе работна среща в 
гр.Панагюрище с професионалисти от двете социални услуги: ДЦДУ „Дъга” и 
ЦОП „Зора”. Директорите на услугите бяха запознати в наша предходна среща 
с целта на изследването. Представена бе работната задача. Разделихме ги на 
случаен признак в малки групи, за да определят дали би имало взаимни ползи 
от реализиране на съвместни дейности в процеса на ДИ. 

В двете малки групи се определи, че биха могли да работят съвместно, най-
вече с родителите на деца с увреждане. Договориха конкретни стъпки и 
отговорници за реализирането.  

Взаимодействието между двете услуги започна с работно посещение на 
служители от ЦОП в ДЦДУ с цел запознаване на родителите на деца с 
увреждания с услугите, които ЦОП може да предложи и възможностите за 
предоставянето им. 

Стъпка 1 – Възможност за консултиране на родители на деца, ползващи услуги 
в ДЦДУ  

На 31.01.2013г. се организира и проведе работно посещение в ДЦДУ с цел 
запознаване на родителите с услугите, които ЦОП може да предложи и 
механизма за ползването им.  

За тази среща бяха изготвени анкетни карти, които да измерят нагласите на 
родители за ползване на услуги в ЦОП и по-конкретно за сформиране на група 
„Клуб на съвременния родител”. 

Стъпка 2 – Идентифицирана потребност от разработване на правила за 
взаимодействие между ДЦДУ ”Дъга” и ЦОП „Зора” през март 2013. Същото 
така бе договорено да се включат на двама представители от ЦОП в 
сформираната в ДЦДУ група „Училище и работилница за родители” с цел 
запознаване с родителите на децата с увреждания, ползващи услугите на 
ДЦДУ.  

Реализираха се 3 срещи, съответно на: 26.03.13г., 09.04.13г. и 11.06.13г. През 
„Конвенцията за правата на детето” се обсъдиха в частност правата на децата с 
увреждания, главно в две насоки: възможности за интеграцията им в 
обществото и трудностите, които родителите срещат във връзка с това. 

На 11.06.13г. на срещата бе привлечен представител на Родителско сдружение 
„Егида”- Пазарджик, който информира родителите за стъпките при създаване 
на родителска организация. 

Анализът на анкетните карти и проведените срещи с родителите дадоха 
възможност да се установи, че не би могло да се сформира родителска група, 
която да покрие заявките на всички родители, тъй като те очакват да получат 
допълнително знание за заболяването на детето си. Взе се решение да бъдат 
поканени родители на деца с аутистичен синдром. 



Стъпка 3 – подготовка за първа среща в ЦОП на групата от родители на деца с 
аутистични проблеми. Поканите се разпространиха от: ДЦДУ, Общинска 
администрация, ДСП и Д”БТ”. Също така информация бе публикувана в местна 
медия. 

Стъпка 4 – провеждане на първата групова среща - „Клуб на съвременния 
родител”.  

На 11.07.13г. се проведе първата среща на групата. Тя бе водена от външен 
експерт, който има опит в работа с деца с аутистични проблеми и семействата 
им.  

Участниците в групата поставиха за обсъждане следните теми: чувството за 
вина, което изпитват, възможностите за професионална реализация, 
обществените нагласи към децата им.  

Взеха се две важни решения. Групата да се преименува в „На кафе в клуба на 
съвременния родител”, поканите за следващите срещи да бъдат персонални и 
се договори следващата дата за среща. 

Съвместната дейност и инициативите на двете услуги продължават, като се 
планира и обща дейност след стартирането на новите услуги и привличането 
им към съвместна работа в интерес на децата и техните семейства. 

Как виждат нещата към момента всички представители на ангажираните в 
процеса 

Използване на капацитета на общини и съпътстващите услуги, чрез 
работа в мрежа. 

Междуинституционално сътрудничество в интерес на детето; 
Организиране на регулярни срещи с РЕД (във всяка община), където да 
се обменя информация, необходима за ДИ, споделяне на добри 
практики. Тези срещи да са работни, а не формални и „всеки да 
рапортува” до къде е стигнал проектът му, а да се дискутират 
възникнали казуси от практиката с център детето. 

Да се привлекат родители „експерти от опит” в процеса по ДИ. 

Сформиране на ефективно сътрудничество, активно подпомагано от 
Общината и ОЗД, между всички екипи на услугите и използването на 
различната им експертиза за подкрепа на децата с увреждане и 
семействата им. 

Продължаване на процеса за развитие на приемната грижа – мотивиране 
и адекватно обучение на приемни родители за деца с увреждане, като се 
използва капацитета на новите услуги за деца от 0 до 3год., ДЦ за деца с 
увреждане, родители – „експерти от опит”. 

Необходимо е организиране на допълнителни обучения на 
съпътстващите услуги (социални, здравни, образователни) за работа с 
деца с увреждане и семействата им, и работа в мрежа. 

Мястото на общинската социалната политика е в съответната община, а 
не на централно ниво – МТСП, АСП.  

За следващия програмен период, по ОПРЧР може да се планира 
възможност за преквалификация на педагогически и медицински 



персонал, като самите общини искат да направят предложение, какви 
специалисти са им необходими за работа в услугите за деца и възрастни 
с увреждане, но заявките да се правят според нуждите, а не общо за 
цялата страна. 

Всички участници в процеса на изследване споделят, че имат нужда от 
подкрепа, разговори, комуникация на всички равнища, защото това сваля 
напрежението им и започват да виждат своите експертни възможности; 

След фактическото закриване на ДМСГД – Пазарджик и стартиране на 
услугите по проект „Посока: семейство” е необходимо сътрудничество и 
с вече съществуващите услуги, за да се допълват взаимно. Според 
другите услуги в общността (ДЦ и КСУДС в гр. Пазарджик), в момента 
работещите там са „затворена система”, която продължава да смята, че 
приоритет в новите услуги ще бъде здравната грижа и само те трябва да 
работят с деца от 0 до 3 години. 

Необходимо е да се търси възможност за финансиране на допълнителни 
обучения на новите и съществуващите съпътстващи услуги за работа със 
семействата на деца с увреждане, междусекторно сътрудничество, 
работа с деца с увреждания, които са били в дългосрочна 
институционализация; 



8. Изводи 
8.1. Деинституционализацията – смисъл и нагласи 
Процесът на ДИ се припознава от местните власти и институции, като 
неизбежна работна задача, която има ясен смисъл: нуждата от закриване на 
съществуващите институции и извеждането на децата е безспорна 
необходимост не само заради международните и национални стратегии и 
изисквания, а и за да се осигури по-добро качество на живот за децата.  

Има знание за процеса и смисъла на ДИ. Участниците в него са запознати с 
ценностите на ДИ: развитие на програми за ранна превенция на изоставянията; 
създаване на услуги в общността, където детето е в центъра; използване на 
съпътстващите и вече съществуващи услуги за деца и семейства в общността; 
оценка на променящите се потребности на детето, които определят услугата.  

Версиите, обаче, за това как процесът на ДИ трябва да се случи са 
различни. Условно те могат да се нарекат „активна“, „пасивна“ и 
„ригидна“. Активната версия е на професионалистите и част от местната 
власт, които са силно ангажирани и се вълнуват много от дейностите си. 
Пасивната е най – често на тези участници, които са приели безкритично 
плановете и ги изпълняват. Ригидната версия е на съпротивляващите се, 
търсещи начини за запазване на статуквото. Независимо от различията във 
версиите всички участници знаят, че техните действия са част от цялостна 
политика за премахване на институциите и за изграждане на грижи за децата в 
риск в общността, които имат за цел да отговорят по-адекватно на техните 
потребности и да насърчат по-успешното им съществуване и реализиране в 
общността. Тези версии не са статични и търпят развитие във времето с 
развитието на процеса. .  

Големият страх на всички участници в процеса, приели ценностите на ДИ, е 
че новите услуги могат да се превърнат в малки институции. Липсва яснота 
за това как този риск да се предотврати. 

8.2. Управление и реализиране на процеса – централизация и 
децентрализация 

Процесът на ДИ е планиран и се реализира по централизиран начин. Това 
са отнася за всичките му компоненти – броя и вида на услугите, които ще се 
разкрият, конкретните деца, които ще се преместят, начина, по който ще се 
обучат и подкрепят хората, които работят на място, лидерството. Разделянето 
на проектите към различни административни структури (ДАЗД, АСП, МЗ), 
допълнително затруднява процеса. Различните програми и послания от 
управляващите органи често са неясни и противоречиви. 

На местно ниво много институции са въвлечи в процеса, но няма яснота по 
отношение на отговорностите им. Общините имат правото да са доставчици 
на социални услуги, но методиките и методологиите се разработват от АСП, 
което не дава възможност за гъвкавост на услугите, според местните 
особености. Поради това, централизираният подход е предпоставка за 
блокиране на местната инициатива и оттук – опасност от дискредитиране на 
процеса. Липсва усещането за свобода за вземане на решения. Опасността от 
подобна организация и нагласи, свързани с прилагането на политиките е, че 



местните специфики могат да останат незабелязани при една изцяло 
централизирано зададена политика. По този начин редица потребности и 
възможности за развитие на децата на местно ниво ще останат незабелязани и 
незадоволени. 

Създадено е областно ниво за координиране, което да обслужи нуждите на 
този централизиран процес. Не е налична конкретна информация за 
„областно лидерство” в процеса, въпреки че са изградени екипи за 
комуникация и координация – РЕД. Тяхното участие, обаче не е достатъчно 
ефективно, защото продължава да липсва комуникация на областно ниво и е 
зависимо от личната активност и ангажираност на участниците. Поради това 
здравните и образователни услуги все още не са достатъчно включени, в този 
смисъл не се реализира търсеното междусекторно взаимодействие. 
Създаденият механизъм за комуникация между РЕД и общините е 
административен. Няма работеща система за връзка между общините на 
територията на една област. В същото време самите общини изграждат 
неформална такава система на някои места. 

Общините и специализираните институции разглеждат своята роля в 
процеса на ДИ като изпълнители на външно зададена политика и 
„докладващи” за работата си на по-високо ниво. Общините считат, че ще им 
се наложи допълнително да финансират новите услуги, които разкриват. Често 
говорят за себе си като за обезвластени и само „даващи пари“, лишени от 
възможността да взимат решения. Липсва пространство, където местни лидери 
на процеса да говорят и така да информират другите за напредъка в работата 
си. В този смисъл те не могат да „упражняват” лидерството си и да придобият 
чувство за собственост върху процеса.  

Услугите в общността и местният граждански сектор не е въвлечен в 
достатъчна степен в процеса на ДИ. Отсъствието на децентрализация пречи 
това да се случи, поради което не се оползотворяват ресурсите и натрупания 
опит на тези организации. Част от услугите в общността считат, че не са питани 
и техният опит не е включен в хода на разработването и вземането на решения 
за развитието на политиката. В същото време те се чувстват готови да участват 
в такива дебати и заявяват, че има какво да кажат. 

8.3. Използване на местните ресурси и опит 
Степента на ангажираност на общинските администрации е различна. 
Когато тя е висока хората са въвлечени, разбират процеса в дълбочина, 
де т айлно по знава т у слу ги те на мес тно ниво , проблемите и 
предизвикателствата. Когато ангажираността е по-ниска, ангажиментите и 
отговорностите се делегират на местни социални структури и звена, в това 
число на РДСП, Дирекции „Социални дейности”, а на някои места и към 
специализираните институции. 

Съществуващите услуги – социални, здравни и образователни, които се 
очаква да посрещнат нуждите на детето с увреждане, т.е. да станат 
съпътстващи, не са въвлечени в процеса и не са обучени за 
предизвикателствата, които им предстоят. Услугите, които ще подкрепят 
интеграцията на децата с увреждания са дневните центрове за деца с 
увреждане, ЦСРИ и Ресурсните центрове. Не навсякъде ЦОП, се припознават 
като такава услуга. Образователната система на местно ниво все още не е 



привлечена в процеса. Общо практикуващите лекари не са информирани за 
ролята си в процеса на ДИ. 

8.4. Неизползваните ресурси в общността – децата, родителите 
и НПО 

Децата са истинските “експерти”, що се отнася до тяхното собствено 
битие. В същото време те не са включени достатъчно в процеса на оценка и 
вземане на решение за преместване в новите услуги. Тяхното мнение не се 
приема за особено надеждно, поради степента на увреждане, възрастта и/или 
институционализирането. Темата за участието на деца и тяхното включване е 
нова за професионалната общност. Професионалистите не са подготвени да 
търсят и чуват мнението на децата. Нещо повече, опитите да се постигне 
детско участие се посрещат с недоверие и скептицизъм. 

Родителите на децата с увреждания не са включени достатъчно в процеса 
на ДИ. Незначителен е броят на тези, които са откликнали на поканите на ОЗД 
и регионалните координатори, за посещение в ДДУИ и/или възстановяване на 
връзката с настаненото там тяхно дете. По тази причина целият процес на ДИ 
се осъществява без активното участие на родителите на децата/лицата, 
настанени в институция. Част от професионалистите приемат, че не могат да 
възстановят прекъснатите връзки на децата в институции и техните родители и 
не правят целенасочени опити в тази посока. Въпреки че е налице разбиране за 
ролята на семейството в живота на детето, няма конкретен алгоритъм за 
работа и за въвличане на родителите в процеса на предлагане на резидентните 
социални услуги. Има затруднение да се види ресурса им, те се приемат като 
крайно маргинализирани или „безотговорни” хора, за които „не си струва да се 
правят усилия”.  

НПО, макар и участвали визионерски в разработването на стратегическите 
документи за ДИ, не са включени в планирането на действията и 
реализацията на плановете на процеса. Освен това, особено в малките 
общини, няма много местни НПО, които да са включени в процеса на 
предоставяне на грижи и услуги в общността. Едно от обясненията е, че 
гражданският сектор по места не е достатъчно развит. Друго обяснение е, че 
общините предпочитат да предоставят сами услугите в общността, защото това 
им носи допълнителни средства и възможности за развитие на техните 
собствени служители. Често тези услуги се ползват от тях с цел намаляване на 
безработицата в общината. Тук проблемът е, че капацитетът на общините 
рядко е на достатъчно добро ниво, което води до преразход на ресурси и 
компромиси с качеството. Обратно, квалификацията и специализацията на 
неправителствените организации представлява неизползван ресурс за 
повишаване на качеството и оптимизиране на разходите. В същото време има 
НПО, особено чуждестранни, които не познават политиката на ДИ и инвестират 
в съществуващите институции, по начин, който подкрепя и запазва 
институционалното мислене. 

8.5. Институциите – сигурност и страхове за бъдещето 
Проблемът с хората, работещи в институциите в момента, се оказва ключов 
за осъществяване на ДИ, поради необходимостта те да участват активно в 
подготовката на децата за извеждане и поради това, че те са единствените 
значими възрастни за тях. В същото време липсва достатъчна грижа за 



персонала на институциите от страна на правещите политиката по ДИ. Не се 
вземат под внимание постиженията на самите институции, подлежащи на 
закриване, което допълнително демотивира хората, работещи в тях и може да 
доведе до влошаване на грижата.  

Хората, които работят в институциите считат, че за децата е по-добре да 
останат в близост до тези места и спонтанно генерират своя 
„еволюционна” версия за ДИ. Според тях „институцията е добро място за 
грижа и би било добре децата да се преместят в най-близките до институцията 
населени места, с тях да работят част от хората, с които са свикнали, да не 
сменят училище, лични лекари, приятели”. Така, според тази категория 
участници, качеството на живот се подобрява като среда, въвежда се 
индивидуалния подход и възможността за интеграция, но се запазват 
сигурността и отношенията. В тази версия за процеса, местната власт е в 
позиция да запази част от персонала и съпътстващите услуги. В хода на работа 
и срещи с представители на местната власт и специализираните институции, 
алтернативите все повече клоняха към този план, който изглеждаше удобен и 
реалистичен. 

8.6. Услугите в общността – алтернатива на институционалната 
грижа 

Съществуващите услуги в общността са възприели разбирането, че ДИ не е 
просто физическо преместване на деца и младежи, а шанс за поставяне на 
детето в центъра, за което ще има необходимите битови условия и 
необходимото индивидуализиране на грижата в среда близка до семейната 
с осигурена система от услуги в общността. 

Професионалистите са съгласни, че новите услуги от резидентен тип – 
Център за настаняване от семеен тип и Защитено жилище , ще постигнат 
целите на ДИ и няма да се превърнат в нови мини институции когато:  

бъдат привлечени подготвени специалисти, които ще бъдат подкрепяни 
чрез предоставяне на периодична практическа подготовка и изграждане 
на умения за работа с деца с увреждания; 

стандартите за храна, хигиена, дрехи и доставка на услуги се създават и 
адаптират с цел на постигане на социална интеграция и рехабилитация 
на децата; 

работата с децата и техните семейства произтича от модела за грижа в 
среда, близка до семейната; 

са осигурени достатъчно съпътстващи услуги; 

се постигне намаляване на административния контрол и овластяване на 
екипите и лидерите, което ще им позволи да планират и реализират 
услугата съобразно индивидуалните потребности на децата. 

Превенцията на изоставяния на деца в домовете е важна част от ДИ, според 
участниците в изследването. Въпреки това, усилията на всички нива са 
насочени предимно към извеждане на децата от домовете и разработване на 
услуги за тази цел. 

Темата за професионалното развитие на работещите на всички нива все 
още не присъства в достатъчна степен в планирането и общата политика за 



ДИ. Участниците не споделяха притеснения по повод професионалната 
подготовка на екипите на услугите. Направен е вертикален, централизиран 
анализ на обучителни нужди, без отчитане на спецификата на услугите и 
клиентите, както и нивото на знания и умения на професионалистите. 

Методиките за предоставяне на социални услуги за деца и семейства в по-
голяма институционализират и затрудняват системата, отколкото да 
улесняват процеса на ДИ.  

Стандартите за качество на услугите включват повече формални критерии, 
отколкото такива, отчитащи реални промени в живота на децата и 
семействата в посока интеграция и живот в общността. 



9. Препоръки 
9.1. Деинституционализацията – смисъл и нагласи 

Да се постигне по-широко информиране на всички участници в ДИ на 
местно ниво, представители на различни сектори - образование, 
здравеопазване, култура и др. - относно смисъла на процеса. 

Да се създаде пространство за диалог и представяне на различните 
версии на участниците с оглед изясняване, обсъждане, споделяне на 
опит и практики; 

Да се избегне рискът от превръщане на новите услуги в мини институции 
чрез:  

✓ ориентиране на услугите спрямо нуждите на детето, а не спрямо 
нуждите на системата за закрила на детето; 

✓ подсигуряване на обучения спрямо нуждите на конкретния екип, а не 
централизирано; 

✓ периодична оценка на местния ресурс и анализ на неговите нужди; 

✓ адекватно заплащане за положения труд на социалните работници и 
персонала на резидентните услуги; 

✓ развита система от съпътстващи услуги в общността; 

✓ осигуряване възможности и ресурси на местни експерти да извършват 
периодични собствени анализи на нуждите и планиране, за да се осигури 
наистина по-добро качество на грижата, и да се направи крачка към 
децентрализиране на процеса. 

9.2. Управление и реализиране на процеса – централизация и 
децентрализация 
Процесът на ДИ да се съпътства с процес на децентрализация – 
административна и финансова; 

Да се осъществят дейности, проекти, координиране, и комуникиране за 
да се свържат отделните проекти на хоризонтално ниво; 

Да се създават възможности за отчитане на местните интереси, 
приоритети и нужди в следващите етапи от процеса; 

Да се осигурят възможности за гъвкаво финансиране и управление на 
услугите – стандартът да се разходва на база „постоянни” и 
„променливи” разходи (ФРЗ, режийни, комуникация, интернет да се 
причислят към постоянните разходи, а тези за храна, лекарства, 
транспорт, материали, консумативи и др. подобни да се причислят към 
променливите разходи). По този начин ще се осигури стабилност на 
финансовите средства и адекватното им разходване спрямо броя на 
ползвателите на услугата 

Да се реинвестират неизразходваните средства в същата услуга за 
следващ бюджетен период; 



9.3. Използване на местните ресурси и опит 
Да се включат съществуващите услуги в общността в процеса на ДИ, 
включително в подготовката на децата за преместване;  

Да се започне подготовка на родителите и местната общност за приемане 
на децата с увреждания; 

9.4. Неизползваните ресурси в общността – децата, родителите 
и НПО 
Да се въвличат децата в процеса на вземане на решения системно, т.е 
принципът за детско участие да стане неизменна част от стандартите за 
социална работа на всички нива и във всички случаи; 

Да се създаде система за дългосрочна работа с родители на деца, 
настанени в резидентни услуги, да се осигури включване на родителите 
в процеса на вземане на решения за техните деца, да се използва опита 
на родители на деца с увреждания; да се обучават професионалистите за 
работа с родители; 

Да се планират средства за улесняване на контактите с родителите, да 
се полагат целенасочени усилия в тази посока; 

Да се подготвя дългосрочно общността за приемане на децата с 
увреждания; 

Да се въвличат НПО в целия процес на ДИ, като се използва техния опит 
в обучения, организиране на кампании, публични събития, 
доброволчество; 

Да се използват и въвличат допълнителни ресурси от и в общността – 
местен бизнес, медии; 

9.5. Институциите – сигурност и страхове за бъдещето 
Персоналът на специализираните институции заедно с персонала на 
приемащата институция да бъдат ангажирани и да споделят 
отговорността в процеса на подготовка и преместване на децата.  

9.6. Услугите в общността – алтернатива на институционалната 
грижа 
Превенцията на изоставанията да стане по-интегрирана част от процеса и 
да се работи повече в това направление; 

Да се осигури стандарт за ранно разпознаване и ранна интервенция за 
деца с увреждане от 0 - до 3 години и техните семейства; 

Приемната грижа да се използва като ресурс, като се подготвят 
семейства специално за подкрепа на деца с увреждания; 

Професионализмът в системата – качеството на социалната работа да се 
гарантира чрез непрекъснат обучителен процес, гъвкава система за 
мониторинг на качеството на услугите, супервизия и атестация. 

Необходимо е да има ясни стандарти за качество и ефективност на 
услугите, които да са част от система на мониторинг и оценка; 



Да се разработят стандарти и критерии за качество, които осигуряват 
рамката, а доставчика на тази база да разработи методология на 
съответната услуга, което ще даде възможност да се отчитат местните 
особености. 



10. Заключение 
Верни на използвания изследователски метод, базиращ се участие и учене от 
опита от ДИ, екипите на проекта и Ноу-хау център организираха и проведоха 
Конференция, която предостави възможности за включване на важни 
участници в ДИ в започнатия диалог, дискутиране на нови теми и развития, 
които да гарантират, че процесът на ДИ създава необходимите условия за 
осигуряване на най-добрия интерес на децата и семействата. На събитието 
находките от изследването станаха повод да бъдат въвлечени нови участници в 
започнатия в изследваните четири региона диалог. Целта на конференцията 
беше да създаде пространство, в което този диалог се продължи с 
представителите на централната власт на национално ниво, на представители 
на Европейската комисия, на НПО, на общини,експерти в работата с деца и 
семейства, професионални съюзи, академична общност. 

Темата за приоритизирането на ДИ като над-партийна задача беше поставена 
чрез участието на заместник- министрите на труда и социалната политика на 
последните правителства, двама председатели на Държавната агенция за 
закрила на детето , които дадоха гаранции за продължаване на процеса и 
очертаха специфичните ангажименти на правителствата в тази област.  

С личното си участие в конференцията представителят на Европейската 
комисия допринесе към усещането за сигурност на хората, работещи в ДИ, като 
препотвърди, че ДИ остава европейски приоритет и заяви, че резултатите от 
изследването ще се използват при създаване на стратегии за 
деинституционализация на европейско ниво. 

Всички участници в събитието работиха като съ-изследователи. Те имаха 
възможност в групи да анализират изводите от изследването и да допринесат с 
информация, опит, рефлексия по предложените теми за дискусия: 

успешни действия в ДИ; 

въпроси пред процеса на ДИ; 

основни предизвикателства и трудности; 

предложения към практиката и политиката. 

Участниците идентифицираха основните предизвикателства и направиха 
конкретни предложения за повишаване на ефективността на процеса на ДИ, 
свързани с ролите и отговорностите на участниците, координирането на 
усилията, включването на децата, семействата и професионалистите. 
Професионалистите се съгласиха, че ДИ предполага сериозни реформи във 
функционирането на всички системи и сектори, че това са процеси, които 
предизвикват дълбоки промени в цялата система за грижа и подкрепа, които 
трудно могат да се планират и управляват административно и централизирано. 
Събитието и активността на участниците показаха, че дискутирането и 
участието на всички ангажирани професионалисти на местно и национално 
ниво е особено необходимо, за да се осигури качествен преход от 
институционална грижа към подкрепа в общността, да се гарантира промяна в 
живота на децата и техните семейства. 
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