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ПРЕДГОВОР 
 

Тази книга е петата от поредицата публикации, с които Български 
хелзинкски комитет (БХК) прави подробен обзор на положението на децата в 
българските институции. От 1995 година изследователи на комитета и на 
международни организации, включително Амнести интернешънъл и Ментал 
дисабилити райтс интернешънъл посещават детски домове и привличат 
общественото внимание към положението на българските деца, оставени на 
грижата на държавата. 

Настоящата публикация е насочена към проблемите на социалните 
заведения за деца с по-тежка умствена изостаналост, които се третират като 
“необучаеми” и поради това са на подчинение на Министерството на труда и 
социалната политика (МТСП). 

Наблюдението на БХК в институциите за деца с интелектуални и 
физически проблеми започна през 2000 г. То се фокусира върху следните 
проблеми: правна уредба и процедура за настаняване на деца в 
заведенията; битови условия; отношения между децата и педагогическия 
персонал; наказания; корекционна и социализационна дейност; медицинско 
обслужване, диагностициране и етапно наблюдение; случаи на финансови 
злоупотреби; най-често срещани нарушения на правата на децата; отдих, 
квалификация и мотивация на персонала.  

За да анализира по-детайлно състоянието на институциите за деца и 
младежи с умствени и физически увреждания, БХК изработи въпросник, 
който позволи да бъдат обобщени конкретните данни по проблемите. 

В специализираните институции за деца броят на децата и младежите с 
увреждания за периода 2000/2001 година е около 19 300 по данни на 
Националния статистически институт, Министерство на здравеопазването, 
Министерство на образованието и науката и Министерство на труда и 
социалната политика. В зависимост от увреждането и възрастта на детето то 
може да бъде настанено в институция към МЗ, МОН и МТСП.  

• В заведенията на МТСП, които са специализирани за отглеждане 
на деца с физически и умствени увреждания (умерена, тежка и 
дълбока степен) от 3 до 18 години и за професионална 
квалификация на младежи с лека степен на умствена 
изостаналост от 14 до 35 години, са настанени 4341 (3424 са 
реално заетите места през 2002г.) деца и младежи.1

• Специалните училища за деца с увреждания към МОН се 
посещават от 13 848 деца.
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1 Данните са на Министерството на труда и социалната политика, 2002 
 
2 Съгласно образец 1 на отдел “Специални училища” към Министерството на образованието за 
учебната 2000/2001 г. в България съществуват 141 специални училища, в които се обучават 15 
827 деца. По данни на Националния статистически институт, през учебната 2000/2001 година в 
страната се обучават 867 400 ученика в общообразователни училища. От тях 16 346 ученика 
/1,9%/ учат в 138 специални училища /23 оздравителни, 76 помощни училища за деца с умствена 
изостаналост, 9 възпитателни училища-интернати, 21 социално-педагогически интернати, 4 за 
деца с увреден слух, 2 за деца с увредено зрение, 3 логопедични/. Възпитателните училища-
интернати и социално-педагогическите интернати са заведения, в които държавата изпраща 
принудително деца без увреждания, извършили противообществени прояви. Вж. “Правото на 
образование на децата със специални педагогически нужди”, изследване на Бойко Боев, БХК, 
2002 г. 
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• По данни от изследване на Българския хелзинкски комитет, в 
домовете за медико-социални грижи за деца към Министерството 
на здравеопазването през 2000 г. са настанени 3379 деца. Според 
наблюденията на БХК 30% от общия брой на настанените там са с 
увреждания - около 1 130. Тези деца, на възраст от 0 до 3 години 
са с телесни, наследствени и вродени аномалии, като повечето са 
изоставени от родителите си с декларация за отказ още в 
родилния дом.3

 

57 са заведенията в системата на Министерството на труда и социалната 
политика, в които държавата отглежда 4341 деца и младежи с увреждания.  

16 от заведенията са дневни центрове с капацитет 455 места - децата в тях 
са с родители.  

1 целогодишен дом е за деца и младежи с физически затруднения и със 
съхранен интелект - със 130 деца. 

31 са целогодишните домове за деца с умствена изостаналост от 3 до 18 
години без родителска грижа - 2 129 са настанените в тях.  

9 са социалните учебно-професионални комплекси за младежи над 14 
години с капацитет 1627 души. 

 

Общо 4 341 деца са настанени в социални заведения в България към 
декември 2001г.: 1627 от тях са в социални учебно-професионални 
заведения (СУПЗ), 455 в дневни домове за деца и младежи с умствена 
изостаналост, а 2129 - в целогодишни домове за деца и младежи с умствена 
изостаналост (ДДМУИ) – за деца с интелектуална недостатъчност и 
физически проблеми и 130 деца в Дом за деца със съхранен интелект и 
физически увреждания.  

 

 
 

От общо 31 целогодишни социални детски дома (ДДМУИ), 25 се намират 
в малки села в икономически депресивни райони, на разстояние средно 30 - 
100 км от най-близката областна служба. 

 

                                                 
3 Вж. “Децата в институциите, том 2: Домове за медико-социални грижи”, БХК, 2001 г. 
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І. ЦЕЛОГОДИШНИТЕ ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ 
НА ВЪЗРАСТ ОТ 3 ДО 18 ГОДИНИ - ФАБРИКИ ЗА АУТСАЙДЕРИ, КЪДЕТО 
ДЕЦАТА ЗАБАВЯТ РАЗВИТИЕТО СИ 

 

До момента услугата, предлагана от държавата за семействата, които не 
могат да се грижат за децата си, е настаняване в специализирани 
институции. 

Около 35 000 деца са настанени в 359 институции към МЗ, МОН, МТСП, 
МП и МВР по данни на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД)4

2 259 деца с увреждания, лишени от родителска грижа, са настанени в 
целогодишни социални заведения за деца и младежи с умствени и физически 
проблеми.

. 
Относителният дял на институционализираните деца е сред най-високите в 
Европа - 2,15% спрямо общия брой деца.  

5

• Осъществява се предимно в държавни и общински заведения от 
интернатен тип.  

 

Системата на държавна грижа за изоставените деца с увреждания, 
функционираща в България, има няколко основни характеристики:  

• Публичните институции засега са единствената възможност за 
отглеждане на деца с увреждания, изоставени от родителите си. 

• Детските социални домове са разположени в отдалечени населени 
места, предимно малки села. 

• Липсва синхрон в действията на отделните институции, 
осъществяващи държавната политика по отношение на децата. 

• Съществуващата система на грижи за деца в институциите е архаична, 
скъпа и нискоефективна. 

• Трудовата среда, трудовата мотивация и ниският жизнен стандарт на 
персонала в домовете за деца с увреждания го поставят сред най-
ниско платените кадри в страната.  

С влизането в сила на Закона за закрила на детето през юни 2000 г. се 
въведе нова форма за отглеждане и възпитание на деца, лишени от 
родителска грижа - приемното семейство. Тази форма се оказва необходима, 
особено като се има предвид стандартът на грижа, който в момента 
осигуряват държавните институции. Засега обаче формата “приемно 
семейство” не е заработила. Все още не е ясно и доколко тя ще отговоря на 
нуждите и интересите на изоставените деца. Според Закона за закрила на 
детето отговорни за защита правата на децата са Агенцията за закрила на 
детето и специалните отдели към службите за социално подпомагане. 

Съгласно разпоредбите на Закона за социално подпомагане и 
правилника за неговото прилагане, детските заведения за социални услуги у 
нас са държавни, общински и частни. Въпреки очертаващата се през 
последните години тенденция за решаване по нов ред на въпросите за 
социални услуги - приватизация на системата от заведения за социални 
услуги, създаване на модели на взаимодействие между държавата и третия 

                                                 
4 Данните са предоставени на БХК от Държавната агенция за закрила на детето. Вж. и 
“Институциите за деца – настояще и бъдеще”, Бюлетин на ДАЗД, бр. 1/2002 г. Според 
предварителни данни от проучване, поръчано от ДАЗД и извършено през 2002 г., броят на 
децата в институциите в България е намалял.  
5 Данни за 2002 г. на Министерството на труда и социалната политика. 
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сектор, до момента преобладаващата част от социалните детски институции в 
страната са държавни и общински. През последните години нарастна броят 
на частните центрове за увредени деца 6

Настаняване  
 

Условията и редът за ползване на социални услуги са уредени в глава V 
на Наредба № 4/16 март 1999 г. на Министерството на труда и социалната 
политика. Съгласно разпоредбите й целогодишните и дневните домове за 
деца и младежи с увреждания са заведения за социални услуги извън 
обичайната домашна среда, на пряко подчинение на общинските служби за 
социално подпомагане (ОССП).  

Големият парадокс в статуквото на ОССП, утвърден в съответните 
закони, регламентиращи дейността в социалната сфера и последващите 
подзаконови нормативни актове - правилници и наредби е, че 
ръководителите на общинските социални служби се назначават от 
Националната служба за социално подпомагане и са на нейно 
административно подчинени, а бюджетът им се определя от кметовете и от 
общинските съвети. Препоръчително е да стане по-ефективна връзката 
държава: община-социална служба/избираеми ръководители на 
ОССП, назначавани от кметовете по предложение на общинските 
съветници, децентрализация на човешки ресурс, смесено 
финансиране. 

. Тези нови модели на социални 
услуги обаче са предимно дневни заведения, предназначени за проблемни 
деца с родители. Капацитетът им засега остава ограничен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настаняването в социалните детски институции за деца с умствена 
изостаналост и физически увреждания се извършва от общинските служби за 
социално подпомагане след представяне на необходимите документи7

                                                 
6 Открити са социални дневни центрове, изградени от неправителствения Национален център за 
социална рехабилитация (НЦСР) в София, Бургас, Варна и Поморие с финансовата подкрепа на 
Фламандската фондация на инвалидите в Белгия, дневният център Карин дом във Варна, 
Центърът за рехабилитация на инвалиди във Варна, създаден от неправителствената структура 
за подкрепа на лица с увреждания ИНТПСИХ, съвместно с Българска асоциация за лица с 
интелектуални затруднения (БАЛИЗ) бе открит и социален дневен център в Дряново 
7 Вж Наредба №4/16.03.1999 г. 

. 
Медицинско удостоверение за психично състояние, медицинска 
характеристика от Районната експертна лекарска консултативна комисия 
(РЕЛКК), до 16 години, и експертно решение от Трудово-експертната 
лекарска комисия (ТЕЛК), над 16 години - това са основните медицински 
документи за оценка на състоянието и определяне на група инвалидност 

Някои факти за децата в целогодишните социални домове 
  
Децата попадат в ДДМУИ най-често поради: 

 Бедност/безработица на родителите, липса на психологическа и социална подкрепа 
за семействата на децата с увреждания . 

 Деца от извънбрачни раждания 
 Традиционния възглед домовете да се възприемат като ресурсни центрове за 

социални услуги за задоволяване на социални нужди (храна, грижа, рехабилитация) 
 
Етнически произход на децата в ДДМУИ: 

 Повече от 50% от настанените деца са с ромски етнически произход, останалите - 
български, турски, др. 

 
Между 10 и 30% от децата в ДДМУИ поддържат епизодични или редовни контакти с родители, 
роднини, близки. Между 70 и 90% от увредените деца са изоставени от родителите си.  
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и/или степен на умствена изостаналост, на базата на които се взема 
решението за настаняване в социални институции. 

Практиката до момента е медицинските удостоверения да се изготвят от 
психиатри от регионални Центрове за психично здраве (ЦПЗ), 
психодиспансери и психиатрични кабинети или от лекари в ДМСГД (домове 
за медико-социални грижи за деца) за изоставени деца от 0 до 3–годишна 
възраст. Много често такива документи не се изготвят за изоставените деца с 
увреждания. А в случаите, в които се изготвят, към тях обикновено не се 
прилагат конкретни резултати от проведените медицински консултации и 
изследвания в зависимост от уврежданията. По своя характер процедурата за 
диагностициране на специалните нужди на децата е чисто медицинска. Тя би 
следвало да бъде медико-педагогическа, тоест да определя нуждите на 
увредените не само от терапия, но и от степен на обучение. 

Съвременната специална педагогика неведнъж е подчертавала, че 
грижата за децата с увреждания е цялостен медико-педагогически процес, в 
който терапията се съчетава с методите на дефектологията, логопедията, 
рехабилитацията. 

Бедността и липсата на алтернативни социални услуги за семействата 
на децата със специални нужди са основните причини, обуславящи риска от 
институционализирането им. Това сочат данните от националното 
представително проучване “Социална оценка на грижите за деца в 
България”, ПРООН, 2000 г. 

Според проучването едва 2-3 % от децата във всички институции са 
сираци в буквалния смисъл на думата (с починал биологичен родител). 
Около 39,6% от тях са главно от семейства на самотни майки, от бедни и 
многодетни семейства. 23,8% от децата в институциите са настанени в тях 
поради бедност. Истински изоставените деца са около 9%. За тях изходът от 
детската институция се е оказал вход към следваща институция. 

Рисковите групи деца, застрашени от изоставяне и 
институционализиране, според изследването, са децата от семейства в 
неравностойно социално положение /които получават помощи по Указа за 
насърчаване на раждаемостта и Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане/, децата с физически и интелектуални затруднения, 
децата с лоша грижа от страна на родителите, най-често ставащи жертви на 
домашно насилие и децата с девиантно поведение.8

Материална база и финансиране 

 

Според същото представително проучване основната причина за 
институционализирането на децата с увреждания е липсата на 
психологическа и социална подкрепа на техните родители още на ниво 
родилен дом. 

 

 

България е далеч от покриване на средните за Европа нормативи на 
задоволеност с форми на социални грижи за деца и възрастни.  

Средните разходи за социална политика в страните от ЕС възлизат на 28% от БВП. У 
нас те са около 15%. При съотношение 23,2% на българския БВП към този в ЕС, ясно е 
за какъв стандарт става дума.9

                                                 
8 Вж. подробности в “Социална оценка на грижата за децата в България”, ПРООН, 2000 г. 
9 Вж. ФРГО и Институт за политически и правни изследвания ,”Има ли корупция в социалната 
сфера”, София, 2001 г. 

 
 



 6 

Материалната база е от решаващо значение за осъществяването на 
социалнопомощната дейност. Необходима е реконструкция на старата 
материална база и строителство на нова, както и оборудване и обзавеждане 
според изискванията на добрата социална практика по критериите на 
Европейската социална харта. В повечето от целогодишните домове за деца с 
увреждания (ДДМУИ) и в почти всички социални учебно-професионални 
комплекси (СУПЗ) не са извършвани основни ремонти от години.10

 

 

 

 

 

 

 

 

25 от 31 целогодишни социални дома за деца с умствени и физически 
увреждания се намират в малки селища в икономически депресивни райони, 
далече от областните центрове. Повечето от постройките, в които са 
разкрити целогодишните детски социални домове са стари, амортизирани 
бивши болници, училища, кметства, казарми и жп-гари. Един единствен 
целогодишен социален дом у нас - този в с. Васил Друмев, край Шумен е 
разкрит в специално построена за деца с аномалии сграда.  

 

Един социален детски дом, в който живеят между 50 и 80 увредени деца 
струва средно годишно между 60 и 150 хиляди лв. на държавата. Две трети 
от тези разходи се харчат за заплати и осигуровки. До една трета са 
реалните разходи за издръжка. 

 

БХК констатира, че през 2000 г. държавата дава по 5 стотинки за едно 
хранене на едно дете от дома за деца с тежка и дълбока степен на умствена 
изостаналост в с. Факия, община Средец. Нито стотинка за храна, лекарства 
и постелно бельо не бяха предвидени в социалния дом в с. Могилино през 
2000 г., а през 2001 г. бяха отпуснати по 17 стотинки. Поради липса на 
средства детският дом е оставал често без ток и без отопление през 2000-
2001 г. През 2001 г. в социалния дом в с. Медвен, край Сливен в общинския 
бюджет бяха предвидени по 24 стотинки за едно хранене на дете.  

През 2001 г. изследователите на БХК установиха, че бюджетите за 
издръжка на социалните детски домове са или в същата рамка, или са 
намалени в сравнение с 2000 г. За сравнение ще посочим, че животът на 
българските депутати през 2000 г. е струвал 19 млн. лева. През 2001 г. 
депутатите увеличиха бюджета си на 24 млн. лв. 

Между 0.60 и 2.50 лв. е храноденът на едно дете в ДДМУИ. Средствата за 
издръжка (храна, облекло, постелъчно бельо) са до 1/3 от бюджета на 
домовете. Между 60 и 150 хил. лв. е средногодишният бюджет на един 
социален дом, в който живеят между 50 и 80 увредени деца.  

 

 

                                                 
 

Сграден фонд на детските социални домове 
 
 3 дома са строени по предназначение за детски социални заведения  

 26 дома са открити в сгради на бивши училища, болници, кметства, строени 
между 50-те и 70-те години на миналия век 

 1 дом е в сградата на бивша казарма  

 1 дом е в сградата на бивши постройки, проектирани да обслужват жп-линия  

 1 дом е в сградата на бивша гранична застава  
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Факт е, че острият проблем с мизерията, недохранването и 
финансирането в някои от социалните детски домове, е решен през 2001 г. 
Изследователите на БХК установиха например благоприятно развитие на 
ситуацията в детския дом за деца с умствена изостаналост в странджанското 
с. Факия. 6 от децата от години бяха само на мляко. Останалите 36 момичета 
и момчета с тежка умствена изостаналост се хранеха само със зеленчукова 
супа, чай, паприкаш и доматена каша с изтекъл срок на годност. Мизерия, 
глад, студ /- 20 градуса през зимата/, нискоквалифициран персонал - това бе 
картината във Факия през 2000 г. Ситуацията една година по-късно бе 
променена - 5 пъти бе увеличен месечният разход за храна. Дарения от 
български и чужди организации са утроили бюджета за издръжка на детския 
дом. След намесата на БХК и с активното участие на новото ръководство на 
ОССП – гр. Средец бе сменен и неквалифицираният персонал в детския дом – 
бяха назначени 6 нови специалисти, сред тях възпитател, социален работник 
и лекар. Осигурено е и стоматологично обслужване за децата.  

БХК установи благоприятно развитие на проблемите и в други социални 
дневни домове. През 2001 г. бе завършен и продължилият с години строеж 
на новата сграда на социалния дом в с. Васил Друмев; временно 
преместеният в гр. Шумен детски социален дом бе окончателно пренасочен в 
единствената в страната сграда, строена за детски социален дом. 
Чувствителна промяна в материално-битово отношение настъпи и в детския 
социален дом гр. Кула – с основно финансиране от Ирландия към дома бе 
изградена и еднофамилна къщичка за младежи с аномалии, навършили 18 
години; бе открит и нов, модерен рехабилитационен център към 
заведението. 

През годината бе закрит детският социален дом в с. Правда, а профилът 
на детското социално заведение в с. Преколница бе променен – сега то е за 
възрастни с умствена изостаналост. 

И все пак, като цяло положението в българските домове за деца с 
умствена изостаналост остава сериозно от гледна точка на нарушаване 
правата на децата.  
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Директори на посетени социални детски заведения уточниха пред наблюдателите на 
БХК, че децата почти във всички целогодишни домове са зле хранени и зле облечени. 
Нито едно целогодишно социално заведение в страната не разчита за изхранването си 
само на субсидията от бюджета. В повечето от домовете даренията надвишават 
средствата, отпуснати от държавата за храна и пособия. Поради оскъдния бюджет, 
често в детските институции се правят икономии от храна, сапун, хигиенни материали, 
дезинфектанти, дамски превръзки. 11

Диагностициране и медицинско обслужване 
 

 

 

Процедурата по диагностициране на специалните нужди на децата с 
проблеми е чисто медицинска. Съвременната социална педагогика неведнъж 
е подчертавала, че грижата за децата с увреждания е цялостен медико-
педагогически процес, в който терапията се съчетава с методите на 
социално-педагогическата и трудовата рехабилитация.12

Най-често освидетелстването на децата досега е ставало чрез 
изследване на нервно-психическото им развитие на 3-годишна възраст по 
таблицата на Манова–Томова - метод, който според някои специалисти, е 
твърде остарял.

 А това на свой ред 
означава, че диагностицирането по своя характер би трябвало да е медико-
педагогическо, т.е. да се състои от медицинско изследване и от психолого-
педагогическо изследване. 

Диагностицирането на децата с умерена, тежка и дълбока степен на 
интелектуални затруднения се извършва най-често от лекари в домовете за 
медико-социални грижи и наблюдаващи психиатри. За изоставените от 
родителите си деца медицинската оценка е в преобладаващия процент без 
приложени конкретни резултати от проведените медицински консултации и 
изследвания в зависимост от уврежданията: електроенцефалограма, 
психиатричен статус, неврологичен статус, психологичен статус, соматичен 
статус, аудиограма или други документи по преценка на лекаря. 

13

Известно е, че за съвременната клинична психиатрия има все още 
много неясни по своята етиология форми на умствена изостаналост. Но също 
така е известно, че умствена изостаналост могат да предизвикат различни и 
много на брой фактори. Затова специалистите препоръчват пълно и прецизно 
събиране на данни за семействата, лична анамнеза на болния, както и 
задълбочен анализ на цялостната клинична картина на децата с аномалии - 
соматичен, неврологичен и психичен статус. Прецизната първоначална 
диагноза е предпоставка за ефективна и навременна терапия. Освен това 

  

Наблюденията на БХК показват, че досега не е изградена нова, модерна 
единна система от методи на изследване, която да се прилага задължително 
във всеки случай по точно определен начин. Не е утвърден регламент за 
начално диагностициране. Не съществува и задължителна система за 
постоянни етапни медицински изследвания и наблюдения през годините. В 
крайна сметка в социалните детски домове у нас попадат деца с непрецизно 
поставени диагнози или дори без диагноза. Повечето остават в системата до 
края на живота си. Редиагностицирането е инцидентно. Ранна диагностика у 
нас не съществува. 

                                                 
11 Вж. данните за детските заведения в Джурково, Стража, Могилино, Илаков рът. 
12 Вж “Общи впечатления от домовете за умствено изостанали деца, проблеми и идеи”, доклад 
на проф. Йорданка Гачева, медицински съветник – Care international, България, 1999 г. 
13 Проф. Меглена Ачкова, д-р Валентина Майсторова, д-р Георги Иванов – вж. интервютата с 
експертите в доклада. 
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клиничните факти сочат, че проявите на умствена изостаналост постоянно се 
видоизменят под влиянието на външни и вътрешни въздействия.14

17.50%

17.50%

12.50%

12.50%

17.50%

22.50%Неподходяща семейна среда 

Вроден сърдечен порок, хидроцефалия, микроцефалия, страбизъм

Недоносени деца 

Наследствено обременени деца 

Неизвестна етиология, асфикция, патологично протекла бременност,
малтретиране 

Комбинирани фактори 

Етиология на олигрофренията в 
наблюдаваните случаи

 Така че 
периодичните наблюдения и етапни оценки на специалистите са правило. А в 
практиката на социалните детски заведения у нас, както прецизната 
първична диагноза, така и постоянните периодични психопрегледи са 
изключение. 

Според данните от научно–изследователско наблюдение в периода от 
декември 1999 до юни 2000 г., извършено в ДДУИ - гр. Шумен от Недка 
Стефанова, директор на детския дом, под ръководството на доц. Шошева и 
проф. Карагьозов от катедра “Специална педагогика” към Шуменския 
университет, по своята етиология умствената изостаналост на настанените 
деца в дома би могла да се класифицира в 8 групи. 

 

Данни за етиологията на умствената изостаналост в наблюдаваните 
случаи в ДДМУИ – с. Васил Друмев 
 

 

Веднъж “етикирани” с умерена, тежка или дълбока степен на 
интелектуален дефицит (според класификацията на МКБ-10, която е 
международен стандарт), увредените деца от социалните детски домове 
почти нямат шанс за промяна в диагнозата. И според действащата и в 
момента Инструкция №6 от 18.03.1977 г. на МОН и МНЗ за прием на деца и 
ученици с телесни или психически недостатъци в специалните училища, по-
тежко увредените деца са считани за необучаеми. По данни на медицински 
специалисти и на директори на заведения, децата с умствена изостаналост 
прекарват по 10-15 и повече години с поставения им етикет. В единични 
случаи е извършена цялостна оценка на статуса и определяне на група 
инвалидност на децата с увреждания, настанени в институции.  

Опит за прецизиране на регламента в тази насока е наредба №19 на 
МНЗ от 3 октомври 2000 г. Според нея районните експертни лекарски 
консултативни комисии (РЕЛКК), заедно с Централната експертна лекарска 
комисия извършват експертиза на инвалидността на децата до 16 години. В 
комисиите могат да бъдат привличани като консултанти и педагози, така и 

                                                 
14 Проф. Стефан Мутафов, “Клинични форми на олигофренията”, Университетско издателство 
“Св. Климент Охридски”, София, 1995 г. 
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психолози и социални работници, но тяхното участие не е задължително. До 
момента разпоредбите на наредбата не се прилагат в детските социални 
институции. 

Още при първите си посещения през миналата година БХК установи 
например, че в домовете за увредени деца в с. Михалци, община Павликени 
и в с. Петрово, община Сандански има групи от по 10 деца, които са или без 
поставени от психиатър основни диагнози, изрично посочени в медицинските 
им характеристики за прием, или са с начални диагнози, които не 
съответстват на състоянието и възможностите им. През 2001 г. екип от 
изследователи на БХК и лекари-експерти констатира, че първоначалните 
диагнози на децата от заведенията не са променяни през годините. Бе 
установено, че и в двете социални заведения са приемани деца без 
медицинска характеристика с изрично посочена основна диагноза за степен 
на умствена изостаналост от психиатър (вж. подробности в данните от 
наблюдението). 

Единствената практика на системно наблюдение и преоценка на 
първоначални диагнози, извършено през последните години в системата на 
социалните услуги за увредени деца, е осъществена по инициатива на 
неправителствената организация Кеър интернешънъл - България през 1999 г. 
Наблюдението е извършено в 12 целогодишни социални детски дома. 

Сериозен проблем в системата на грижата за деца с аномалии е и 
медицинското обслужване. С малки изключения лекари в заведенията за 
деца с умствени и физически увреждания няма. Стоматологичната помощ е 
сведена най-често до “екстракция”. Грижата за здравето на децата, 
изоставащи в развитието си, е поета от лични лекари, които най-често са в 
градовете, на километри от детските заведения.  

Само в 3 целогодишни детски дома от общо 31 има назначени лекари на 
цял и половин щат. Едва един целогодишен дом има назначен стоматолог на 
половин щат.  

 
 

Човешкият потенциал 
 

Разработени са нормативи за персонала в социалните заведения, но те се 
нуждаят от промяна. Числеността на персонала не е достатъчна за 
задоволяване потребностите на нуждаещите се от специализирани грижи 
деца и младежи с дефицит. Неадекватен по преценка на БХК и на кадрите от 



 11 

социалната сфера е нормативът за грижа за аномалните деца – един 
възпитател на 12 деца, един санитар на 24 деца - това е нормативът, 
посочен в заповед №5/16 февруари 1999 г. на Министерството на труда и 
социалната политика.15

По данни на МТСП голяма част от социалните работници от близо 10–
хилядната система са администратори и не работят на терен.
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 По различни 
програми за гъвкава социална помощ и съвместни проекти с 
неправителствени организации могат да бъдат разкрити нови работни места. 
В Германия, Израел, САЩ съществуват практики за социална помощ на 
рискови групи за сметка на осигурителни плащания, трансформирани в 
почасова помощ. Вместо пари за чужда помощ или добавки за инвалидност 
се осигуряват хора, които поемат функциите на социални асистенти. 

Въпреки че през 2001 г. в част от домовете за деца и младежи с 
увреждания настъпиха кадрови промени, персоналът в преобладаващата си 
част остава недостатъчно квалифициран.  

Справка за квалификацията на персонала в ДДМУИ 

Наименование 
населено място 

Директор 
Специалност 

 Специалисти  Възпитатели 
висше 
специалност 

полувисше средно висше 
специалност 

полувисше средно 

1. ДДМУИ 
ДДУИ  
с.В.Друмев, 
община Шумен 

Специална 
педагог-
олигофренопед. 
Магистър по соц. 
дейности 

1 лекар 
1 логопед 

6 мед. сестри  3; 1 музик. 
педагог;  
2 спец. пед.- 
олигофрено. 
педагог 

2; 1 предуч 
педаг; 1начал 
педаг. Със 
СДК олиго- 
френопед 

 

2.  ДДМУИ гр.Кула 
обл. Видин 

История и  
география- 
методически  
профил 

  6 мед. 
сестри 

1- бакалавър 
тр.обучение 
1 - инженер 
с пегагог. 
правоспособ. 

3; начална 
педагогика 

 

3. ДДМУИ 
с.Стража, обл. 
Търговище 

бълг. филология 
соц. дейности- 
магистър 

1 психолог 
1 соц. раб. 

1 фелдшер 
5 мед. сестри 

 3 възпитатели 
( 2 соц. пед. 
1 нач. пед.) 

7 възпит. 
(детска нач. 
педаг.) 

 

4. ДДМУИ 
с. Добромирци, 
общ. Кирково 
обл. Кърджали 

средно специално 
вет. мед. тех. 
висше - магис. 

1 соц. раб. 
2 мед. сестри 

4 мед.сестри     

5. ДДМУИ 
с. Джурково, общ. 
Лъки, обл. Плов- 
дивска 

социология, 
политология, 
мениджмънт 

1 лекар 
1 соц. раб. 

6 мед. сест., 
1 рехабили- 
татор 

 3 възпит.,  
от тях 1 соц. 
педагог, 1 
педагожка, 1 
уч. по мат. 

  

6. ДДМУИ 
с. Видраре 

висше-магистър, 
мениджмънт 

соц.работник 
– икономика, 
орг. ПСД 
агроном 

7 сестри   логопед-нач. 
педагогика 

1 възпитател, 
нач.педагоги- 
ка 

4 възпи- 
татели 

7. ДДУИ 
с. Факия 

висше-биология соц.работник, 
рехабилитато
р 

мед. сестра  висше-нач. 
педагогика 

6 нови назн.: 4 
м.сестри, 1 
рехабилитаро
т, 1 соц. 
работник 

 

8.  ДДУИ "Света 
Екатерина", 
с. Искра 

полувисше, нач. 
педагогика, спец. 
олиг. пед. 

соц. раб. 
рехабил. 
2 мед.сестри 

1 фелд. 
2 мед.сестри 

 1 бр. 3 бр. детска 
педагогика. 

4 бр.ср. 
спец. 

                                                 
15 Вж. Заповед № 5/16.02. 1999 на МТСП 
16 Фондация “Развитие на гражданското общество” и Институт за политически и правни 
изследвания, “ Има ли корупция в социалната сфера?”, София, 2001 г. 
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9. ДДМУИ 
с. Крушари 

висше 
биология 
специализация УСД 

1 
соц.дейности, 
рехабилит. 

5 сестри  1 бр. биология 
1 бр. соц. 
дейности 

 4 бр. ср. 
спец. 

10. ДДМУИ  
с. Петрово 
общ. Сандански 

висше 
педагогическо 
биология 

мед.сестра 8 мед.сестри 
1 рехабил. 
1 соц.работ. 

 3 бр.възпита- 
тели, 2 пред- 
училищ. педа- 
гогика, 1 бр. 
соц.педагогика 

5 бр. детски 
учителки 

4 бр. 
средно 

11. ДДМУИ 
с. Борислав 
общ. Пордим 

висше 
нач. педагогика 

рехабилитато
р, соц. 
работник, 1 
мед. сестра 

  2 висше- нач. 
педагогика 

2 полувисше 
предуч.педаго
гика, 1 
полувисше- 
уч., практика-
строител 

 

12. ДДМУИ 
с. Гомотарци 

полувисше предуч. 
възпит. 

лекар 
психолог 

рехаб. 1, 
мед. сестра 1 

мед.сестра възпитател 1 
спец.пед. 

2 възпит. полув. 
предуч.възпитание 

13. ДДМУИ 
гр. Пазарджик 

висше 
педагогическо 
икономика и 
управление 

1 лекар 3 мед.сестри, 
2 рехабил. 

 педагог. 
4 възпитат. 
висше + специ-. 
алност 

педагог, 2 
полувисше+ 
специалност, 
2 полувисше 
без 
специалност 

 

14. ДДДУФИ "Ма- 
рина", Хасково 

мениджмънт на 
соц.дейности и 
системи 

3 - логопед, 
соц.работник, 
кинези-
терапевт 

1 мед.сестра  2 спец. педаго- 
гика 

  

15. Дневен дом 
Ст. Загора 

педагогика 
дефектология 
олигофренопед. 
соц.мениджънт 

9 
възпитатели, 
1 логопед, 1 
психолог, 1 
соц. работник  

     

 
Справка за квалификацията на персонала на ДДДМУИ 

 Наименование 
населено място 

Директор 
специалност 

 Специалисти  Възпитатели 
висше 
специалност 

полувисше 
специалност 

средно висше 
специалност 

полувисше средно 

1. ДДДМУИ, 
Перник 

висше, педагогика, СУ 4 психология, 
трудово, 
логопедия 

2 рехаб. 
2 мед.сестри 

 3 соц.педагог., 
предуч. педаг. 
филология 

  

2.  ДДДМУИ, Мон- 
тана 

висше, соц.п-ка трудово, 
логопед 

1 рехаб. 
1 мед.сестра 

 соц.педагогика 
3 предуч.п-ка 

  

3. ДДДМУИ, Шу- 
мен 

висше, спец.пе- 
дагогика 
соц.педагогика 

логопед мед.сестра соц.раб. 
в момента 
учи в ШУ 

2 - логопед 
спец.пед. 

  
рехабилитатор 
спец.пед.  

4. ДДДМУИ,  
Варна 

висше  
педагогика; 
управление на 
соц.дейности 

логопед 3 възпитат. 
мед.сестра 

 логопед 3 специални  
педагози 

 

5. ДДДМУИ, 
Сливен 

висше, спец.пе- 
дагогика 

психолог Рехабилит. 
мед.сестра 

 2-ма спец.пе- 
дагогика 

  

6. ДДДМУИ, 
Смолян 

висше- педагог.+ 
соц.мениджмънт 
(от сектор СУ 
към ОССП) 

висше + 
педагогика 
соц. менидж. 
соц.раб.(от  
сектор 
СУ-ОССП 

Рехабилит. 
мед.сестра 

 2-ма спец.пе- 
дагогика и ло- 
гопедия 
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7. ДДДМУИ, 
Силистра 

ВО-Социална 
педагогика 
преквал. олиг. 
педагогика ПВ 

1 бр. ВО - 
соц. 
педгогика 
2 бр.ВО- 
обща  
педагогика +  
олигофрена  
педагогика 

1 ПВ - обща 
педагогика 
1 бр. рехаби- 
литатор - ВО 

    

8. ДДДМУИ, 
Гр.Петрич, общ. 
Петрич 

логопедия и 
психология 

1 
кинезитерапе
вт, 2 соц. 
работник 

  олигофреноп. 
логопедия 
предуч.пед. 
нач.уч.пед. 

  

9. ДДДЛУИ, 
гр. Видин 

висше, спец. пси 
гология 

 1 възпитат. 
1 соц.раб. 
1 мед.сестра 

    

10. ДДДМУИ, 
гр. Ловеч 

висше - педагоги- 
ка - обща - СУ) 

1 
логопед(СУ) 

1 рехабилит. 
1 мед.сестра 

 1 олигофрено- 
пед. (СУ) 

  

11. ДДДМУИ, 
гр. Банско 

висше - спец.пе- 
дагогика- ЮЗУ 
Благоевград 

спец.педагог.
- 2 бр. 
логопед -1 
бр. 

1 мед.сестра 1 рехабили- 
татор 

1 - педагогика   

соц.работник - 1 бр. 
12. ДДД "Зорница", 

гр.Враца 
соц.педагогика 
соц.дейности 
ЮЗУ Благоевград 

1 соц. 
работник 
1 логопед 
1 мед. сестра 

1 рехабилит. 
1 мед.сестра 

 1 специален педаг.  
3 преуч.възпи-  
татели  

13. ДДДМУИ, 
гр. Разлог 

педагогика, ЮЗУ 
Благоевград 

1 
спец.педагог 

1 мед.сестра     

1 логопед  
2 соц.педагог  
1 трудов терапевт 

14. ДДМУИ,с.Бори- 
слав,общ.Пор- 
дим,обл.Плевен 

висше, нач.педа- 
гогика 

1 
соц.работник 

4 мед.сестри  1 нач.педагог. 2 предуч.педагог. 

1 рехабилитатор 1 бълг.филол. 1 учител - строит. 
1 мед.сестра   практика  

15.  ДДМУИ, 
с.Петрово, 
общ.Сандански 

висше 
педагогика 

1 мед.сестра 8 мед.сестри  соц.педагогика 
1 

предуч.педагог
ика 5 

4 бр.  
средно 

1 соц.работник пред.педагогика 2 
1 рехабилит.    

16. ДДУИ,с.Рудник, 
общ.Долни чифлик 

висше- соц.дей- 
ности 

соц.работник 
логопед 
мед.сестра 

5 мед.сестри    2 

17. ДДМУИ, с.Ко- 
шарица, общ. 
Несебър 

висше, соц.дей- 
ности 

соц.работник 5 мед.сестри  1 
ологофренопе- 
дагог, 2 логопе- 
ди (студенти) 2 
висше педаго- 
гическо 

2 бр. начална и 
предуч. 
педагогика 

2 

18. ДДМУИ, с.Пет- 
рово, обл.Ст.За- 
гора 

ПУ-начална 
соц.педагогика 

соц.работник 
логопед 
рехабилит. 
трудотерап. 
лекар 

6 мед.сестри  5 бр. висше 5 детски 
начални 

 

19. ДДМУИ, 
гр. Берковица 

висше, соц.педа- 
гогика 

1 соц. 
работник 

7 мед.сестри 
1 рехабилит 

 5 бр. 
1 соц. 
педагогика и 
предуч. 4 
начална педаг. 

8 начална  
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20. ДДМУИ, 
Три кладенци 

висше 
икономическо 

1 соц. 
работник, 1 
логопед, 1 
трудотерап. 

4 мед. сестри   1 педагог 
1 нач. и пред. 
уч. педагогика 

2  

21.  ДДУИ,  
гр. Кермен 

висше хум. 
соц.педагогика 

логопед 
соц.работник 

мед.сестри  1 висше 
нач.педагогика 

3 детски и нач. 
педагогика 

 

22. ДДУИ,  
с. Михалци 

магистър 
соц. дейности 

(соц.дейности 5 мед.сестри   6 нач. и пред. 
педагогика 

 
соц.работник  
кинезитерапевт) 
рехабилитатор 

23. ДДУИ, 
Г.Сеновец 

висше 
нач.педагогика 

Стоматолог рехабилотатор   9 бр. 
5 мед.сестри  
соц.работник  

24. ДДДМУИ, 
с. Илаков рът 

висше 
соц. дейности 

соц. работник 
Възпитател 

5 медици 
1 възпитател 

  1 
ологофренопе
д. 

6 бр. 

25. ДДУИ"Надежда" 
с. Търнава 

висше 1 мед.сестра 2 мед.сестри   4 олигофре-
нопедагогика 

 
магистър ОПОИИ 

 
От 1959 г. в България съществува обучение по специална педагогика. 

По данни на МОН от близо 10 години се подготвят и кадри по социални 
дейности в 6 университета. Според наблюденията на БХК младите социални 
работници трудно заемат местата в държавната и общинската 
администрация. Същата е ситуацията и в детските социални заведения. 
Мизерните заплати (170-190 лв.), отдалечеността от големите селища, 
транспортните проблеми, отблъскващата трудова среда са фактор, който 
държи специалистите на дистанция от домовете за социални услуги.  

 

 

 

 

Съществува необяснима диференциация в заплащането между 
администрацията и специалистите от Бюрата по труда в системата на 
социалното подпомагане и специалистите, които работят в социалните 
институции. С най-ниски месечни възнаграждения са социалните общински 
работници, които работят “на терен” и в социалните домове. Педагогически 
стаж на възпитателите в социалните заведения за деца не се зачита. Те не 
ползват и допълнителни компенсации за работа с деца със специални нужди. 

По данни на Агенцията за социални анализи от 2000 г. две трети от 
социалните работници са изцяло недоволни от заплащането на своя труд, 
под 1 на сто са удовлетворените. Надделяват и недоволните от 
възможностите за професионално развитие. Съотношението доволни- 
недоволни е 1:2.17

 

 

Наблюденията на изследователите на БХК също показаха, че 
преобладаващата част от специалистите и помощния персонал в социалните 
домове за деца и младежи (с няколко изключения в дневните центрове) 
смятат, че трудът им не се заплаща адекватно, че трудовата среда е 
потискаща, че нямат перспектива. Екипите на БХК констатираха и симптоми 
на така наречения синдром на прегарянето (burnout phenomenon). Става 
дума за разочарование от професията, породено най-вече от проблемите в 
ежедневната работа.  

                                                 
17 Вж. публикацията на Фондация “Развитие на гражданското общество” и Институт за 
политически и правни изследвания “Има ли корупция в социалната сфера?”, София, 2001 г. 

Съотношението специалисти - помощен персонал в ДДМУИ е 2 или 3:1 
 
Преобладаващият процент от възпитателите в ДДМУИ са без специална 
квалификация  
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Обучение и шанс за социална интеграция 
 

През 1994 г. Световният конгрес на ЮНЕСКО по въпросите на 
специалното образование, проведен в Саламанка, утвърждава програма 
“Образование за всички”. 18

Децата с по-тежка степен на умствена изостаналост у нас се считат за 
необучаеми.

 Главната препоръка на организацията е 
увредените деца да не се делят на обучаеми и необучаеми, независимо от 
степента на недостатъците им. Социалната интеграция на всички, според 
програмата на СЗО, трябва да бъде подпомагана със системна корекционна и 
педагогическа дейност – развитие на комуникационни способности и полезни 
практически умения. 

19

1. Тежки характерови отклонения (психопатия, характеропатия), с 
чести и големи епилептични припадъци и психични еквиваленти; 

 БХК констатира много случаи, особено в домовете с деца с 
тежка симптоматика, в които увредените питомци се отглеждат като 
растения. 

В изследване на БХК от октомври 2001 – април 2002 г. за правото на 
образование на деца със специални образователни нужди се посочва, че в 
България съществуват институции, предоставящи образователни услуги 
извън системата на народната просвета. Това са домовете за деца и младежи 
с умствена изостаналост (ДДМУИ) и социалните учебно-професионални 
заведения (СУПЗ). Тези заведения са на подчинение на Министерството на 
труда и социалната политика и са уредени в Наредба № 4 от 16 март 1999 г. 

ДДМУИ се посещават от т.нар. “необучаеми деца”. С термина 
“необучаеми” законът посочва децата, които не се приемат в специални 
училища и специалните учебно-възпитателни заведения. Съгласно 
Инструкция №6/18 март 1977 г. на Министерството на народната просвета и 
Министерството на народното здраве това са децата с: 

2. Шизофрения или друга психоза, при която заболяването им пречи за 
включване в детски и ученически колектив; 

3. Тежки нарушения на двигателната сфера, които затрудняват 
самообслужването им; 

4. Умствена недостатъчност в по-тежка степен, както следва: 
а) в помощни училища и детски градини от умерена (имбецили), тежка 
и дълбока олигофрения; 
б) в учебно-възпитателни заведения за деца и ученици с нарушения в 
слуха или зрението и умерена, тежка и дълбока олигофрения; 

5. Сляпо-глухонеми. 

Според Инструкция № 6/13.03.1999 г. в помощните детски градини и в 
помощните училища, освен посочените деца не се приемат и: “деца и 
ученици с временни задръжки в психофизическото си развитие, 
педагогически занемарени, астенични, инфантилни“, както и деца и ученици 
с умствени възможности на границата между норма и патология (рубрика 310 
по Международна класификация на болестите).  

                                                 
18 Световен конгрес на ЮНЕСКО, Декларация от Саламанка и Рамка за действие /The Salamanca 
Statement and Framework for Action/ (на английски), достъпни на адрес: 
http://www.unesco.org/education/educprog/sne/salamanc/covere.html. 
19 Вж. подробности в раздела “Български деца, изключени от системата на народната просвета” 
и Диана Цокова, “Обучение и образование на децата със значителни затруднения”, София, 1997 
г. 
 

http://www.unesco.org/education/educprog/sne/salamanc/covere.html�
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В социалните детски заведения се работи по изготвените през 1997 г. 
от МТСП специални програми за учебно-възпитателна и корекционно-
компесаторна дейност за увредени деца. Дейността в ДДМУИ се структурира 
съобразно капацитета, възрастовите групи, диагнозите и персонала. 

Точното наименование на програмите на МТСП е: ”Програми за 
занимания, корекционно-компесаторна и възпитателна дейност с деца от 3 
до 18 г. с умерена/тежка умствена изостаналост в заведенията за социални 
грижи.” Програмите включват занятия по развитие на говора 
(звукоподражание и звукопроизношение), околен свят, начални 
математически понятия, елементарно ограмотяване, трудово обучение, 
физическо възпитание, художествени дейности. 

В социалните заведения децата с умерена и с тежка умствена 
изостаналост не получават степен на образование. Те придобиват 
елементарни знания и навици за социална интеграция. В някои домове 
(ДДМУИ – гр. Мездра, ДДУИ –Търнава, ДДМУИ - Петрово, ДДМУИ - с. 
Михалци, Дневен социален комплекс – гр. Благоевград) се прилагат 
специфични форми на специално образование. На място или в местни 
училища се извършва обучение на деца с по-добри възможности по програми 
на помощни училища.  

Тези единични случаи не могат да компенсират факта, че децата с по-
тежки увреждания в България са считани за необучаеми и на практика са 
изхвърлени от системата на образование - масово и специално.20

Редовните наблюдения на психолога би трябвало да са основата, върху 
която да надграждат своята работа останалите специалисти в социалните 
детски заведения. Психологическата диагностика например определя 
акцентите в работата на социалните педагози – тези, които помагат на 

 На 
практика се игнорира съвременното виждане в социалната педагогика, че и 
най-тежко увредените деца са обучаеми и че грижата за децата, изоставащи 
в развитието си, е многостранен медико-педагогически процес. В този процес 
се съчетават методите на терапията с методите на дефектологията, 
логопедията, рехабилитацията, арттерапията и т.н. 

По-тежко увредените деца са считани за чисто медицински случаи. 
Затова и първоначалното им диагностициране, което всъщност е базата, на 
която се определят терапията, корекцията и компенсацията, по своя 
характер остава все още медицинско. То изключва психолого-
педагогическото изследване, особено когато става дума за изоставени деца с 
умерена и с тежка степен на интелектуален дефицит. 

В рамките на своето наблюдение БХК попадна на единични случаи, и то 
най-вече в дневните социални домове, в които психологическото 
диагностициране е начален елемент от медико-педагогическата работа с 
увредените деца.  

Адекватната психологическа диагностика на едно дете с дефицит играе 
съществена роля в създаването на условия за максимално разгръщане на 
потенциала му. Тя е предпоставка за адекватни психотерапевтични 
процедури, които стимулират вниманието, концентрацията и паметта, фината 
моторика, познавателното развитие, емоциите, социалните умения и 
контакти на детето. Чрез комплексно изследване на нарушенията се 
проследява равнището на интелектуалната, емоционалната, мотивационната 
и волевата сфери, познавателните процеси, поведението и особеностите на 
общуването. Диагностичните методи включват различни видове тестове, 
проективни методики, наблюдение, беседи, изследване на детското 
творчество. 
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увредените деца да направят своите първи стъпки в опознаването на света, в 
грижата за себе си и общуването с другите. 

Само в отделни ДДМУИ се извършва индивидуална работа с различните 
категории увредени деца. Стимулирането на фината моторика, 
автоматизирането на речта, изграждането на мануален и предметно–
символен праксис са изключение в практиката на целогодишните детски 
домове. 

Макар че почти всички целогодишни домове разполагат с 
рехабилитационни салони, не навсякъде има назначени рехабилитатори. 
Програмите за работа не винаги са съобразени с индивидуалните особености 
на децата. В една трета от заведенията все още не са осигурени 
необходимите съоръжения за рехабилитация на опорно-двигателния апарат. 
Там, където са осигурени, те не се ползват ефективно и от всички деца.21

През 2001 г. БХК обобщи в годишния си доклад, че в някои от домовете 
за лица с умствени увреждания и психични заболявания, поради мизерните 
условия, системното недохранване и неадекватните медицински грижи, 

 

Социалните кабинети само в някои дневни домове разполагат с такива 
съвременни средства като Монтесори терапия, например. Това е система за 
понятийно обучение - големи и малки кубчета с различни цветове, форми и 
големини, с които се правят различни предмети. БХК констатира, че за 
разлика от дневните детски центрове, в социалните целогодишни домове 
рядко се работи и с миризми (ароматотерапия), не се стимулира в 
индивидуални занимания развитието на слуха, тактилните упражнения са 
също практика предимно за дневните социални домове. 

Децата с говорни и обучителни проблеми в целогодишните домове не са 
включени и в индивидуални логопедични програми. Само в един 
целогодишен детски дом има назначен логопед на щат. Арттерапията е също 
неутвърден корекционен и компенсаторен метод в работата на специалистите 
от социалните домове.  

Акцентът в заведенията за деца с увреждания все още е поставен върху 
физиологичното им отглеждане, а не върху обучението и социализацията. За тази 
тенденция говори и фактът, че помощният персонал количествено навсякъде 
превъзхожда специалистите. Провежданата корекционно-компенсаторна и 
възпитателна дейност в повечето социални детски домове за деца без родителска 
грижа е ограничена.  

Цял живот от един дом в друг - това е съдбата на изоставените от 
родителите си деца с аномалии. Попаднали веднъж в социални заведения, те 
почти никога не излизат от тях. След детските институции следват домовете 
за възрастни. Никакъв шанс за интеграция в обществото. 

Според БХК целогодишните детски социални домове са фабрики за аутсайдери, 
където децата допълнително забавят развитието си. 

С годините възможностите за интеграция и нормален живот пред децата 
с увреждания в институциите се затварят още повече. По-лоша база, по-
малко специализирани грижи, по-малко дарения, по-ограничени здравни и 
социални услуги, никакви възможности за отдих и сведени до минимум 
контакти с външния свят – това е перспективата пред порасналите деца с 
умствени и физически увреждания, които напускат детските домове и 
попадат в заведения за възрастни. Накратко - местата, където попадат вече 
порасналите деца с недостатъци, след като навършат 18 години, са още по-
изолирани, по-затворени и по-нестимулиращи развитието на увредените. 

                                                 
21 Вж. докладите за ДДМУИ - Медвен, ДДМУИ - Джурково, ДДМУИ – Могилино. 
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обитателите им са изложени на сериозен риск за своя живот. 22

 ДДМУИ Видраре:  

 В дома за 
мъже с психични разстройства в никополското село Драгаш войвода 
починаха 27 души само през зимата на 2001/2002 г. Материалните условия и 
третирането на клиентите в част от заведенията в още по-голяма степен се 
равняваха на унизително и деградиращо третиране. В няколко социални 
дома (Санадиново, Черни връх, Радовец, Самуил, Подгумер, Драгаш войвода) 
БХК откри метални клетки, подземия и килери, които се използват за 
изолиране на клиенти за продължително време. Материалните условия в 
много от тези домове (отопление, състояние на сградите, на храната, на 
санитарните възли) бяха в плачевно състояние и на свой ред допринасяха за 
унизителното и нехуманно третиране на хората в тях. 

 

Смъртността 
 

През последните няколко години, според данните за леталитета в 
детските домове за деца с тежки умствени и физически увреждания, 
смъртността е била между 5 и 18%. Директорите на домовете с най-висок 
процент обясняват високата смъртност с тежката патология. Друга причина 
според тях са и социално-икономическите трудности на прехода, които 
влошиха условията за грижа за децата в заведенията от интернатен тип. 
Според БХК съществен фактор за регистрираната смъртност в някои от 
детските институции е и остарялата, скъпо струваща и неефективна система 
на грижи, ограничените възможности за развитие и стимулация на децата със 
специални нужди. 

Данните сочат, че през 2001 г. смъртността в детските институции за 
увредени е намаляла. В домовете с най-висок летатилет са регистрирани 1-2 
смъртни случая. 

Според констатациите на БХК с най-висока смъртност през последните години са били 
следните детски социални домове: 

Смъртност в някои социални домове през последните години 

1997 г. – 18 
1998 г. – 12 
1999 г. – 4  
2000 г. – 1  
2001 г. – 1  

 
 ДДМУИ Могилино:  

1999 г. – 5 
2000 г. – 4  
2001 г. – 6  
2002 г. – 2 

 
 ДДМУИ Джурково:  

1997 г. – 14 
1999 г. – 3 
2000 г. – 1  
2001 г. – няма починали деца  

 
 ДДМУИ Факия:  

до 1998 г. – средногодишно по 6-8 деца  
2000 г. – 2 

                                                 
22 “Правата на човека в България през 2001г., годишен доклад на БХК, Обектив, март 2002 г. 
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2001 г. – 2 
2002 г. – 1  
 

В архивите на заведенията най-често е отбелязано, че причината за 
смъртта е остра двустранна бронхопневмония или сърдечна недостатъчност, 
протичащи на фона на тежко увреден терен - ДЦП, синдром на Даун, 
епилепсия, хидроцефалия, полималформативен синдром. Има обаче 
основания да се предполага, че в някои случаи бронхопневмониите са 
резултат на недостатъчни или неадекватни грижи през зимния период.23

• намаляване броя на децата в институциите чрез засилване на 
превантивната работа и подкрепа на родителите (факт е, че 
преобладаващият процент от изоставените деца са с живи родители);  

 

 

Основни изводи  
 

Основните проблеми за решаване, засягащи правата на децата с 
увреждания в институциите, са:  

• закриване и преструктуриране на институции (оценъчни критерий - 
брой по общини, качество на грижите, материални и човешки ресурси 
-инвентаризация, психоклимат, местонахождение, съотношение 
персонал-деца, характеристика на персонала - заплащане, 
текучество, квалификация); 

• създаване на алтернативни форми на институционализация (ще 
посочим само някои примери от практиката в различни страни: в 
Холандия например лихвите от осигурителните здравни и пенсионни 
вноски са най-вече за деца като тези в странджанското с. Факия. Във 
Великобритания насърчават приемните семейства - foster families. В 
Германия и в Белгия изграждат социални микродомове и групи за 
обучение и възпитание от по 5-6 деца.); създаване на стандарти за 
услуги за деца и контрол; 

• създаване на информационна система за закрила на детето; 

• намиране на нова семейна среда за изоставени деца чрез осиновяване 
или приемничество; 

• повишаване на квалификацията на заетите в системата ; 

• допълнителна мотивация и стимулация на персонала в детските 
социални домове; 

• специални програми за работа с малцинствата; съвместни проекти на 
държавните власти с НПО.  

 

През 2001 г. Европейската комисия препоръча в годишния си доклад 
България да подобри положението на децата с умствена изостаналост, 
настанени в целогодишни институции.24

 

 

 

                                                 
23 Вж. също Антоанета Ненкова, “Ужасът Факия”, сп. “Обектив”, юли 2000 г; Антоанета Ненкова, 
“Ужасът Факия”, в. “24 часа”, 2 август, 2000 г.  
24 Европейска комисия, редовен доклад върху напредъка на България по присъединяването 2001 
г. /2001 Regular report on Bulgaria,s Progress Towards Accession/, (на английски), достъпен на 
адрес: http//europa.eu.int/comm/enlargment/report 2001/bu en.pdf. 
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ІІ. ОБЩ ПРЕГЛЕД НА СИСТЕМАТА НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ДНЕВНИТЕ 
ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ НА ВЪЗРАСТ ОТ 3 ДО 
18 ГОДИНИ 

 

 

Дневните детски социални домове се създават в страната през 90-те 
години. В тях се отглеждат увредени деца на възраст от 3 до 18 години от 
семейства. 

Още при първите си посещения през 2000 г. в социалните домове БХК 
констатира, че условията в дневните социални институции са несравними с 
условията за отглеждане, възпитание и социална адаптация в целогодишните 
домове за изоставени деца с ментални проблеми.  

Причината за контраста между дневните и целогодишните детски заведения от една 
страна е във факта, че тези институции се изграждат в страната след 1992 г. Проектите 
за откриването на дневни социални детски заведения и оборудването им е поето 
изцяло от дарители, от държавата и от общините. Финансирането им и до днес идва 
основно от чужди спонсори. Вторият решаващ фактор за съществената разлика в 
условията, при които се отглеждат увредените деца в дневните и в целогодишните 
домове, е това, че в дневните социални заведения децата са с родители. Изискванията 
и контролът от страна на семействата на децата със специални нужди налага 
непрекъснато вдигане на летвата и постоянно доближаване до най-доброто в 
международните стандарти. 

Базата в дневните домове, с изключение на заведението във Видин е 
безупречна. Специалистите - от медицинската сестра и възпитателя до 
психолога, логопеда и рехабилитатора - са с необходимата квалификация. 
Структурата и организацията на работа е съобразена с най-модерните 
изисквания в областта на социалните услуги за деца с умствени и физически 
затруднения (зрителни, слухово-речеви и умствени затруднения). 
Сензотерапия, рехабилитация (манипулационни табла за фина моторика и 
фитнес-уреди), използване на Пихт–машини, слухови апарати, редовно 
наблюдение и здравно обслужване от стоматолог, невролог, педиатър, 
физиотерапия, арттерапия, цветотерапия, кондуктивна терапия, плувен 
басейн, работилници със станове, шевни машини, пещи за изпичане на 
изделия по грънчарство, дървообработващи шлайф-машини и макети... - тези 
практики са елементи от ежедневието на дневните социални домове.25

                                                 
25 Вж. данните в докладите за дневните социални домове 

 

 

ІІІ. ОБЩИ ПРОБЛЕМИ ЗА СИСТЕМАТА НА СОЦИАЛНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА 
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА МЛАДЕЖИ ОТ 14 ДО 35 
ГОДИНИ С ЛЕКА СТЕПЕН НА УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ (СУПЗ) 

 

Социалните учебно-професионални заведения (СУПЗ) са създадени с 
Постановление 63 на МС от 11 април 1991 г. Те са юридически лица на 
бюджетна издръжка, подчинени на общинските служби за социално 
подпомагане в общините, на териториите на които се намират. 
Методическото ръководство на цялостната дейност на СУПЗ се осъществява 
от МТСП. Финансирането на дейността на СУПЗ се извършва чрез 
републиканския бюджет и бюджетите на общинските съвети. Общините 
осигуряват и необходимата материално-техническа база. 
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От няколко години МТСП обсъжда възможностите за преустройство на 
съществуващите социални заведения за професионална подготовка на 
изоставащите. Предвижда се лицензиране и акредитация на съществуващите 
институции и съответно редуциране на броя им. 

Една от идеите, заслужаваща внимание според БХК, е преустройството 
на съществуващите 9 социални учебно-професионални заведения и прием 
освен на деца с умствена изостаналост и на инвалиди и на роми, навършили 
16 години в съответните производствени специалности.  

На основание ПМС №63/11.04.1991 г. за образуване на СУПЗ за 
квалификация и преквалификация на лица с намалена трудоспособност през 
1991 г. съществуващите УПП “Труд” в страната се преобразуват в 
социални заведения. Условията и редът за настаняване в социалните 
професионални заведения в момента са уредени в Наредба № 4/16.03.1999 
г. на МТСП и в Правилника за дейността на СУПЗ. СУПЗ са юридически 
лица със статут на заведения за социални услуги на бюджетна 
издръжка, включващи звено за учебно-професионална подготовка и 
звено за социално-битово обслужване. 

Съгласно правилника за дейността на СУПЗ, издаден от социалния 
министър в началото на 1992 г. (ДВ.,03.01.1992 г.), социалните учебно-
професионални заведения квалифицират всички категории инвалиди и лица 
с лека умствена изостаналост и увреден слух от 14 до 35 години в подходящи 
за тях професии. 

Няколко са съществените фактори, които възпрепятстват организацията 
на дейностите в социалните заведения с професионален профил: неясната 
перспектива - отсъствието на категорична позиция на МТСП за бъдещето на 
СУПЗ, недостатъчното финансиране и липсата на възможности за 
самофинансиране, както и сведеният до минимум шанс за социална 
интеграция на възпитаниците на СУПЗ. 

 

За бъдещето на СУПЗ 
 

Според директорите на всички СУПЗ в страната остарялата нормативна 
уредба и неуточнените критерии за прием в тези заведения, от една страна; 
липсата на подготвени експерти по въпросите на СУПЗ в МТСП, от друга; и 
разкриването на паралелки до 10 клас в помощните училища към МОН, без 
наличието на необходимата база и на квалифицирани преподаватели, от 
трета, са основните предпоставки както за намаляване броя на желаещите да 
постъпят в СУПЗ, така и за прием на курсисти, които не отговарят на 
изискванията за настаняване в тези заведения. 

По време на мониторинга през 2000/2001 г. БХК констатира, че чл.13 
(л.2) от Наредба № 4/16.03.1999 г. на МТСП е проблем за приема в СУПЗ. 
Според този текст от министерската наредба в СУПЗ “могат да се приемат и 
деца от семейства в неравностойно социално положение”. Този текст създава 
предпоставки за приемане на деца без степен на умствена изостаналост или 
физически проблем и за лишаването им на практика от право на адекватно 
обучение. 

Необходим е, според ръководителите на СУПЗ, и нов правилник за 
дейността в тези социални заведения. 

Необясним е фактът, че възпитаниците на тези социални институции в 
страната са пропуснати от Закона за закрила на детето. Формата на СУПЗ е 
спомената на едно място в текста на закона и то само сред изброените форми 
на социални услуги за деца в страната. 
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Финансирането 
 

При първите си посещения в СУПЗ в страната БХК установи, че позицията на всички 
директори на посетени СУПЗ е еднозначна: да се финансират адекватно от държавата 
тези огромни учебно-професионални комплекси и да им се дадат възможности за 
собствено производство и дейности /рехабилитация, отдих, селскостопанска дейност/, 
от които да се самофинансират. 

Разбира се, в СУПЗ са наясно, че и собствената инициатива е фактор за 
подобряване на условията и атмосферата в заведенията, и че не всички СУПЗ 
са с еднакви възможности и база. 

 

За стимулирането и мотивацията на специалистите в СУПЗ 
 

Неведнъж в докладите си БХК е подчертавал проблема с недостатъчната 
мотивация и текучество на кадри в сферата на социалните услуги. 

Заплатите на педагозите в социалните заведения са най-ниските в 
страната, допълнителни средства за стимулиране не се предвиждат, 
работният им ден е с един час по-дълъг от този на колегите им в училищата в 
системата на МОН. Педагозите, които работят в социални заведения не 
трупат педагогически стаж, съгласно нормативните разпоредби. 

 

Шансът за професионална реализация и социална интеграция 
 

Както вече бе уточнено, в изследването си от октомври 2001 - април 
2002 г. “Право на образование на децата със специални нужди в България” 
БХК посочва, че домовете за деца с умствена изостаналост и социалните 
учебно-професионални заведения са институциите, които предоставят 
образователни услуги извън системата на народната просвета26

Курсистите се приемат в СУПЗ със заповед на директора по лична 
молба или по предложение на ръководствата на учебни, здравни и 

. 

МТСП съвместно с МОН и МЗ утвърждава учебни планове и програми за 
обучение и квалификация на курсистите и следи за правилното им 
прилагане. 

Правилникът за дейността на СУПЗ посочва, че те се организират с цел 
да квалифицират всички категории инвалиди и лица с лека умствена 
изостаналост и увреден слух на възраст от 14 до 35 години в подходящи за 
тях професии. Наредба № 4 от 1999 г. за условията и реда за извършване на 
социални услуги разширява обхвата на лицата, които имат право да се 
ползват от СУПЗ, и включва и лица с определена група инвалидност и лица 
със сетивни увреждания, а не само с увреден слух. Според Наредбата, в 
СУПЗ могат да се предоставят социални услуги и на деца над 14-годишна 
възраст от семейства в неравностойно социално положение. Това 
означава допускане на обучение в специални заведения на деца със 
специални нужди и деца в неравностойно социално положение. 

                                                 
26 Вж. подробности в изследване на БХК, “Право на образование на децата със специални 
образователни нужди в България”, октомври 2001 - април 2002 г., достъпно в Приложение №5 на 
стр..... 
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социални заведения и други лица и организации. В СУПЗ се приемат 
за професионална квалификация и преквалификация: 

• лица на възраст от 14 до 35 години, освидетелствани от трудово-
експертна лекарска комисия (ТЕЛК) или лекарска консултативна 
комисия (ЛКК) и имат препоръка за обучение по някоя от 
специалностите, застъпени в СУПЗ; 

• младежи и девойки, завършили специалните училища за лица с 
лека степен на умствена изостаналост и за тежкочуващи и глухи. 

Изискването за образование на курсиста се определя с учебния план за 
съответната специалност.  

СУПЗ са на пълен пансион. Децата от същото населено място могат да 
ползват пансиона по желание. Броят на курсистите в една учебна паралелка 
(клас) е от 6 до 11 души, а на възпитателските групи – от 12 до 22 души.  

Положението на курсисти, които в срок от 3 месеца от постъпването си в 
СУПЗ, не показват данни за успешно усвояване на специалността, се 
разглежда от Педагогическия съвет, който взема решение и предлага 
пренасочване в друга специалност в същото СУПЗ, преместване в друго СУПЗ 
или представяне на ТЕЛК за освидетелстване или преосвидетелстване. 
Повтаряне на учебната година поради слаб успех се допуска еднократно за 
целия курс на обучение.  

Курсът на обучение завършва с полагане на квалификационен изпит по 
теория и практика. Изпитите се провеждат по начин и ред, определени от 
МТСП. По физическо възпитание оценки не се поставят. Успешно 
издържалите квалификационния изпит получават свидетелство за 
професионална квалификация. Курсист, който не е издържал успешно 
квалификационния изпит в последната възможна сесия, получава вместо 
свидетелство за професионална подготовка удостоверение, в което се 
посочва какво знае и може да работи по изучаваната професия, и се 
представя на ТЕЛК (ЦТЕЛК) за освидетелстване (преосвидетелстване). 
Завършилите СУПЗ получават свидетелство за професионална квалификация 
по образец, утвърден от МТСП.  

През 2000 и 2001 г. БХК констатира, че единици от възпитаниците на 
СУПЗ намират реализация. По-голяма част от завършилите СУПЗ са 
потенциален криминален контингент. Общинските социални служби, които 
поемат завършилите, на практика нямат възможности да им осигурят жилища 
и работа. Повечето от младежите и момичетата остават на улицата. 

И тези социални заведения са фабрики за аутсайдери, където децата не 
само забавят развитието си, но и се криминализират. 

Масова е практиката, установи БХК, да не се спазват разпоредбите на 
чл. 58 и чл.59 от Закона за закрила на безработицата и насърчаване на 
заетостта (приет от НС на 02.12.1997 г. и обнародван в ДВ). Според 
текстовете на закона за всяко наето безработно лице (тук са включени и 
лицата с трайно намалена трудоспособност) на работодателя се превеждат 
суми в размер на минималната месечна работна заплата и дължимите върху 
нея вноски за сметка на фонд “Преквалификация и безработица”. Оказва се, 
че работодателите не знаят за този текст от закона, а държавата не 
съблюдава спазването му. Подобен текст би могъл да бъде стимул за наемане 
на работа на безработни и на лица със специални нужди. 

Общата оценка на БХК е, че въпреки че в СУПЗ има добра практика в 
грижата и обучението на младежите, постъпили в тях, въпреки че се полагат 
непрекъснато усилия за подобряване на материалната среда, че се 
експериментират допълнителни услуги, тази институция все още носи 
характеристиката на тромава структура. 
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Капацитетът на СУПЗ е голям и това затруднява поддръжката на материалната база и 
качественото обучение. Отношенията персонал-курсисти са зависими от стереотипи, 
негативна практика и непрецизна нормативна уредба. В условията на хроничен 
бюджетен дефицит няма възможности за обновление на базата /основен ремонт не е 
извършван от години в повечето СУПЗ/ и за организиране на дейности, които създават 
по-добра среда. Персоналът е демотивиран от ниското заплащане и ограничените 
възможности за преквалификация. 

 

СУПЗ съществуват в условия на непрекъснато очаквани структурни 
промени. Неяснотата в статута им създава сериозни затруднения в 
организацията на дейността и в психоклимата в тях. Социално-битовите 
проблеми изместват усилията на ръководството на СУПЗ от посоката на 
утвърждаването му като социално заведение от нов тип. 

Учебните програми, по които се работи в СУПЗ, утвърдени от МТСП и 
съгласувани с МОН, не отговарят на европейските стандарти за обучение и 
не създават предпоставки за насърчаване потенциала на младежите с лека 
степен на умствена изостаналост и физически затруднения и интеграцията 
им в обществото. БХК констатира по време на посещенията си, че тези 
заведения не разполагат с учебници и допълнителни дидактични материали. 
През тази година ръководството на СУПЗ–Варна с подкрепата на частни 
дарители се е заело с отпечатването на първия набор от учебници по 
специалните предмети (професионална квалификация) за СУПЗ.  

Комплексите разполагат с добра учебна и производствена база 
/работилници/, но поради липса на средства за материали и липса на пазар 
на изделията, базата не е достатъчно използваема. Държавата би могла да 
стимулира производствената дейност в тях като насърчи изкупуването на 
продукцията и предлагането на услугите (бельо, мебелно производство, 
строителни дейности, дърводелство...) в болници, военни поделения, 
социални заведения.  

 

 

ІV. ПРЕПОРЪКИ 

 

За ефективното гарантиране на човешките права на децата с умствена 
изостаналост в институциите в България БХК отправя следните препоръки 
към правителството и към другите органи на властта в Република България: 

 

1. Да се установят с нормативен акт норми за хранене, облекло и 
издръжка на институциите за деца с умствена изостаналост, които да 
бъдат адекватни на всички техни нужди; 

2. Детските институции да се пренасочат към градовете. Да се намали 
капацитетът на институциите чрез разбиване на сегашните домове на 
по-малки и да се въведат програми за постепенна 
деинституционализация на децата в тях. Трябва да бъдат положени 
всички усилия за постепенното настаняване на децата в семейства и 
за оказване на помощ на семействата с цел да се гарантира 
задоволяването на всички потребности на децата, включително 
потребностите им от образование;  

3. Персоналът да се увеличи до нива, които да осигурят адекватна и 
всестранна грижа за децата, включително адекватно обучение; 
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4. Нормативен акт да установи специален стандарт на медицински грижи 
за децата в институциите за умствено изостанали деца; да се назначи 
достатъчен като брой и квалификация медицински персонал, който да 
осигури адекватна медицинска грижа за децата. Да се създаде 
специален държавен стандарт, който да гарантира качеството на 
грижите за децата в държавните институции;  

5. Да се увеличи заплащането на персонала в институциите; 

6. Да се въведат периодични комплексни оценки на състоянието на 
децата в институциите по единни критерии в съответствие с 
международно установените стандарти; 

7. Да се отхвърли теорията за “необучаемостта” на децата с умерена, 
тежка и дълбока умствена изостаналост и да се гарантира правото на 
обучение на всички деца в съответствие с техните потребности. За 
целта трябва основно да се преструктурират щатът и функциите на 
институциите и те да станат част от образователната система на 
страната, като се въведат учебни програми и институционален 
контрол върху качеството на образованието; 

8. Да се въведат мерки за подготовка и квалификация на педагогическия 
и друг персонал, занимаващ се с деца с умствена изостаналост; 

9. Да се въведе механизъм за екипно взаимодействие на учители, 
специалисти, родители и други при прилагане на програма за 
интегриране на децата и при проследяване на развитието му; 

10. Да се осигури по-голяма независимост и гъвкавост на предлаганите от 
домовете услуги – да се обособят центрове за дневни грижи, домашен 
патронаж, консултативни кабинети, да се предоставя база за почивка 
на лица с увреждания и т.н.; 

11. Да се въведе система за периодични държавни инспекции в 
институциите за деца с умствена изостаналост от квалифицирани 
специалисти, които да оценяват по единни критерии всички елементи 
на организацията на тяхната дейност и гарантирането на правата на 
децата; 

12. Да се въведе система за ефективно разследване на всички жалби, 
свързани с нарушаването на правата на децата в институциите; 

13. Да се установи връзка, сътрудничество и обмен на опит и идеи между 
отделните детски институции; 

14. Да се осигури синхрон между структурите, работещи с децата в 
системата на здравеопазването, социалната политика, просветата, 
детската полиция, прокуратурата. 

 

Антоанета Ненкова, Красимир Кънев 
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