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Децата в институциите, том 4 
Домове за деца от 1 до 12 клас  
 
 
 
Предговор 
 
 В България около 9000 деца, лишени от родителска грижа, живеят в 
държавни домове за отглеждане и възпитание, подчинени на Министерството 
на образованието и науката (МОН) и на Министерството на здравеопазването 
(МЗ). Повече от половината от тези деца са от ромски произход и около една 
трета от тях са изоставени от родителите си. Общият брой на домовете е 141, 
от които 30 дома са за медико-социални грижи (ДМСГД) за деца от 0 до 3-
годишна възраст на подчинение на Министерство на здравеопазването, 33 
дома са за деца от предучилищна възраст (ДДПВ) (от 3 до 7-годишна 
възраст) и 77 дома са за деца, юноши и девойки (ДДЮ) за деца от 7 до 18-
годишна възраст на подчинение на Министерство на образованието и 
науката. Като единствената съществуваща досега форма за отглеждане на 
деца, лишени от родителска грижа, сериозната задача на тези домове е да 
отглеждат тази група деца в среда и условия, максимално приближени до 
семейната обстановка, да спомогнат за социалната адаптация и 
индивидуалното развитие на всяко дете, да подготвят възпитаниците си за 
достойната им бъдеща реализация в обществото.  

Доколко и как съществуващите домове успяват да изпълнят тази 
задача, какви са условията за отглеждане и възпитание на децата, както и 
стандарта, при който те живеят бяха въпросите, които БХК си постави чрез 
проекта “Деца в институциите”, започнал в края на 1999 г. Домовете от тази 
група се оказаха в най-добро състояние и с най-висок стандарт на грижа и 
възпитание в сравнение с домовете за деца, изостанали в умственото или 
физическото си развитие (подчинени на Министерството на социалните 
грижи) или със социално-педагогическите интернати и възпитателните 
училища-интернати към МОН. Все пак БХК установи сериозни проблеми в 
някои от тях, както и благоприятно развитие на други. Различните категории 
домове имат сходни проблеми като недостатъчно или нередовно 
финансиране, остаряла материална база, недостиг на персонал за полагане 
на индивидуални грижи за всяко дете, крайно ниско заплащане на 
персонала, затруднено или липсващо медицинско обслужване на децата, 
нискокалорична и еднообразна храна, оскъдни средства за провеждане на 
учебно-възпитателния процес, невъзможност за осигуряване на социална 
адаптация, накърняване на човешките права на децата. Всички тези 
проблеми присъстват в по-голяма или по-малка степен във всички домове и 
ако има места, в които персоналът успешно се справя с тях, то това се дължи 
изключително на средства, получени от дарения в резултат от активността и 
инициативността на персонала, начело с директора.  

Нормативната уредба на домовете за деца се съдържа в три 
подзаконови акта - Правилник за отглеждане и възпитание на деца, лишени 
от родителска грижа, който определя условията за прием, задълженията на 
персонала, задължителната документация, финансирането и организацията 
на дейността в домовете за деца от 2,5 до 18-годишна възраст (изд. от 
министъра на образованието и науката, обн. в ДВ, бр.9 от 01.02.2000г.), 
Наредба 29 от 23.11.1999 г. за основните изисквания, на които трябва да 
отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения 
за болнична помощ, диспансерите и домовете за медико-социални грижи 
(изд. от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр.108 от 10.12.1999 г), 
Правилник за устройството и дейността на домовете за медико-социални 
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грижи, издаден от министерството на здравеопазването (обн., ДВ, бр.49 от 16 
юни 2000 г). Прави впечатление, че колкото и важни да са обществените 
отношения, свързани с отглеждането и възпитанието на деца, лишени от 
родителска грижа в държавните домове, те се уреждат само с подзаконови 
нормативни актове. Все пак с влизането в сила на Закона за закрила на 
детето през юни 2000 г. се постави начало на преразглеждане и придаване 
на реална стойност на проблемите, свързани със защита правата на децата в 
България, макар практическото прилагане на закона да е все още под въпрос 
поради ред причини. Според този закон отговорни за защита правата на 
децата са Агенцията за закрила на детето и специалните отдели към 
службите за социално подпомагане в общините. Това обаче създава 
предпоставки за напрежение в работата, особено в специалните отдели, тъй 
като тяхната издръжка ще зависи от бюджета на общините и цялата система 
за защита правата на децата няма да има поне относителна независимост. 
Трябва обаче да се признае, че със закона се въвежда една успешна форма 
за отглеждане и възпитание на деца, лишени временно или постоянно от 
родителска грижа и това е приемното семейство. Тази форма се оказва 
крайно наложителна, особено в контекста на констатациите на БХК във 
връзка със стандарта на грижа, който държавните институции за отглеждане 
на деца могат да осигурят. Разбира се, приемното семейство е форма, която 
тепърва ще заработи и все още не е ясно доколко ще отговаря на интересите 
и нуждите на децата. За да анализира по-детайлно състоянието на тези 
институции БХК изработи въпросник, който позволи да бъдат събрани и 
обобщени данни по проблемите.  
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