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І .  Въведение 
 
А .  Цели на мониторинга 
 
 Този доклад е резултат от едногодишно изследване на Българския хелзинкски 
комитет и Българския институт за отношения между хората към Нов български 
университет. Целта на изследването бе да се проследи досегашният ход на процеса 
на деинституционализация на социалните услуги в системата на социалните домове 
за възрастни с психични разстройства и с умствени увреждания. Външната оценка на 
реформата на специализираните институции и на трансформацията на регионалната 
мрежа от социални услуги за лица с ментални проблеми бе извършена от Антоанета 
Ненкова, Антоанета Матеева, проф. Тома Томов и Красимир Кънев. Докладът 
обобщава освен външни оценки и самооценки за процесите на усъвършенстване на 
системата от социални услуги в шестте еврорегиона за планиране в страната: 
Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югозападен, Южен централен, 
Югоизточен. 
 
 Като основен недостатък се посочва липсата на ясна визия за системни и 
синхронизирани политики за деинституционализация на социалните услуги. 
Ситуацията, регистрирана по време на мониторинга, би могла да бъде обобщена с 
израза “имитация на деинституционализация”. Въпреки предприетите стъпки за 
промяна, не бе констатирано нито “затваряне на входа”, нито “широко 
отваряне” на изхода на институциите към общността. Не бе констатирано наличие 
на развита превантивна мрежа от услуги на входа на социалните домове за 
възрастни с психични проблеми. Не бяха установени и гаранции за социално 
включване на изхода – образователна, трудова интеграция. Наблюдението 
констатира, че няма реална деинституционализация и в отношенията персонал–
потребители в социалните домове за възрастни. Приютната грижа остава основна 
характеристика на предоставяните услуги на настанените във всички изследвани 
специализирани институции. Бяха установени: 
 

♦ Ниско качество и ефективност на социалните услуги в 
преобладаващия дял от специализираните институции. 

 
♦ Недостиг и неефикасно управление на финансите – в сравнение с 

повечето европейски страни разходите за социални услуги все още не 
следват качеството им. Налице е по-скоро не де - , а децентрализация 
на финансирането.  

 
♦ Слаба координация и отсъствие на разбиране на смисъла на 

политиката на регионализация в управлението на социалните услуги. 
Най-честата последица са хаос и формално разкриване на 
алтернативни услуги, които остават с незаети капацитети. 

 
♦ Висока степен на централизация в настаняването и финансирането 

на социалните услуги, която се отразява неблагоприятно върху 
институции и структури, имащи отношение към процесите на 
деинституционализация – социални домове, местна власт, алтернативни 
форми, структури за квалификация и преквалификация на кадри. 

 
 Докладът включва следната съдържателна структура: концептуална рамка 
за процесите на деинституционализация в системата на социалните услуги за 
възрастни с ментални проблеми, анализ на ситуацията - чрез външна оценка и 
самооценки, акцент върху необходимата промяна при планирането на бъдещи 
деинституционализационни мерки. 
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Б. Методика 
 
 В рамките на мониторинга, през периода август 2008 г. – август 2009 г., 
изследователите осъществиха наблюдения на всички форми на институционална 
грижа за възрастни с умствени затруднения и с психични разстройства и на 
новоразкрити социални услуги в общността в 14 общини в шестте наблюдавани 
европейски региона за планиране в страната: Северозападен регион - Враца, 
Мездра; Северен централен регион – Велико Търново, Дебелец, Елена; 
Североизточен регион - Варна, Долни чифлик, Вълчи дол; Югозападен регион – 
Кюстендил, Рила, Бобовдол; Южен централен регион - Смолян; и Югоизточен 
регион – Свиленград, Тополовград. Бяха посетени: 40 социални услуги - 38 в 
наблюдаваните региони и две в област Видин. В наблюдаваните региони бяха 
извършени посещения в 18 специализирани институции за младежи и възрастни с 
умствени увреждания и психични разстройства и 20 социални услуги в общността. 15 
социални домове и услуги в общността, включително и най-проблемните 
специализирани институции, бяха посетени и втори път. В отделни институции бе 
извършено и трето наблюдение. (Виж Приложение 2: Наблюдавани институции) 
 
 Поради факта, че повечето от специализираните институции за възрастни с 
психични разстройства са разкривани след 50-те години на миналия век, най-вече в 
малки, периферни общини в страната, мониторингът обхвана основно общини 
със средно и с ниско равнище на развитие. По данни на НСИ за 2005 г. общините 
в България могат да бъдат разделени на три групи в зависимост от равнището на 
социално-икономическо им развитие: 
 

♦ 32 общини с нива на развитие над средните за страната, с 30% от 
населението.  

 
♦ 131 общини, с равнище на социално-икономическо развитие, определяно 

като “средно”, с почти 48% от населението на страната. 
 
♦ 99 общини са най-слабо развити – в тях социално-икономическите 

условия се определят като “критични”. В тези общини живее 22% от 
населението. Основният дял са малки, периферно разположени 
планински общини, чиито местни икономики са в тежко състояние. 

 
Във всеки от избраните шест региона на мониторинга се следваше един и същи 

алгоритъм в три етапа: самооценка, експертна (външна) оценка и работна 
конференция. Във всеки от районите мониторингът беше с продължителност 2 
месеца по предварително установен и съгласуван с всички участници график.  
 
 І етап: Самооценка 
 На опознавателната първоначална среща с основните управляващи звена, 
институции и алтернативни услуги бе представяна целта на самооценката и 
въпросника на изследването. В срок от 1 месец всеки от участниците в изследването 
подготвяше отговорите на въпросите от самооценката и изпращаше допълнителни 
материали, илюстриращи отделни данни от тях. През този период екипът на проекта 
беше на разположение на всеки един от участниците и подпомагаше процеса на 
самооценка чрез консултации и допълнителна информация. 
 
 

В хода на първото посещение изследователите провеждаха срещи с 
представители на РДСП, ДСП, РЦЗ, кметовете на общините от наблюдавания регион, 
институциите и алтернативите. В хода на информационните срещи и наблюденията 

ІІ етап: Експертна оценка 
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по региони се събираха данни за историята, фактическото състояние и за позициите 
на отделните участници за хода на деинституционализацията в региона. 
Наблюденията включваха и интервюта с отделни потребители по конкретни казуси. 
 
 ІІІ етап: Работна конференция

♦ Структурни промени в системата за социални услуги: трансформация 
институционален модел и услуги в общността 

  
 В течение на втория месец от мониторинга изследователите обработваха 
данните от самооценките и от наблюденията и интервютата и ги сравняваха. На 
базата на това сравнение се оформяше общата картина на ситуацията в региона и 
основните насоки за промяна. Анализът на данните се организираше в работен 
доклад. Основните констатации от работните доклади за регионите се обсъждаха по 
време на заключителните работни конференции. В конференциите участваха всички 
представители на местното самоуправление и професионалистите от институциите и 
социалните услуги в общността. В първата част на работната конференция се 
представяха доклади по темите от мониторинговия доклад и се набелязваха 
основните проблеми, по които участниците се съгласяват да работят. 
 
 Във втората част на конференцията се обсъждаше проект на работен план за 
действие с един или повече приоритети, набелязани от работната група в първата 
част на конференцията. Изследователите подготвяха предварително матрица на 
примерен план за действие, който да улесни обсъжданията. Крайната цел на 
конференцията беше да се опише обстойно картината на настоящото състояние на 
процеса на деинституционализация в региона, да се създаде пространство за обмен 
на позиции и постигане на съгласие за общи приоритети и да се подпомогне 
създаването на коалиция от заинтересовани страни, които да начертаят конкретни 
стъпки за действие и взаимни отговорности по избран от тях местен приоритет в 
областта на деинституционализацията. 
 
 
Въпросник за самооценка 
 
 Въпросникът за самооценка беше изработен от изследователите за целите на 
този мониторинг, в подготвителния период на проекта, и беше подобряван в хода на 
работата. (Виж Приложение 1: Въпросник за самооценка.) 
 
 
Наблюдавани сфери в рамките на проекта 
 

♦ Промяна в управлението и финансирането 
♦ Преструктуриране и преквалификация на персонала. 

 
 
 
В. Ключова теза на мониторинга 
 
Какво означава усъвършенстване на системата от социални услуги? 

Структурната реформа на системата от социални услуги цели да гарантира 
качеството им. Гаранции за качеството на социалните услуги няма как да се очакват, 
докато липсват система и процедури (институционални предпоставки и механизми) за 
оценка - външна и вътрешна. 
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 Структурната реформа включва: 
 

♦ Въвеждане на национална система за оценяване на потребностите на 
потребителите. 

 
♦ Въвеждане на национална система за оценяване труда на персонала, 

ангажиран в системата, с последствия за кариерното развитие. 
 
♦ Създаване и поддържане на единна информационна система като база 

за управленски и прогнозни приоритети, с цел да се стимулира 
оптимизирането на социалната мрежа и по-ефективното управление и 
усвояване на наличните ресурси. 

 
♦ Реално децентрализиране на системата от социални услуги, 

съпътствано със строги отчетни механизми и провеждане на регионални 
социални политики. Осигурен адекватен финансов ресурс – принцип на 
проектно бюджетиране на общинско, областно, регионално ниво. 

 
♦ Въвеждане на основните компоненти на комуналната психично-

здравна грижа (водене на случай, дневни програми за психосоциална 
рехабилитация, защитени жилища, центрове за социална рехабилитация 
и интеграция, работа с близките и обкръжението на хората с тежка 
психична болест и ментално увреждане), които да обезпечат 
необходимите условия за преход на потребителите от институционална 
грижа към грижа, базирана в общността.) 

 
♦ Осигуряване на механизми и ресурси за подготвителния етап на 

адаптация на институционализираните лица с интелектуални 
дефицити от обичайните им условия на живот в институция към новите 
условия на живот в общността.  

 
♦ Непрекъснато координиране и съвместна работа на екипите от 

институционалните и алтернативните форми чрез съвместни планирани 
действия по извеждането на всеки отделен случай. 

 
 



Оценка на потребностите за деинституционализация                                                                     9 
 
 
 

 

І І .  Общи данни 
 
А. Карта на социалните услуги в страната 

 
Социалните услуги в България се предоставят в специализирани институции 

и в общността1

1.  Специализирани институции 

. Всички социални институции за възрастни с психични разстройства 
и с умствени затруднения са децентрализирани общински заведения за социални 
услуги, съгласно промените в нормативната уредба (Закона за социалното 
подпомагане, ЗСП, и Правилника за прилагане на ЗСП). Управлението на държавната 
субсидия, организацията на работа и кадровата политика са в правомощията на 
общинските администрации. Методическото ръководство и контролът върху 
съответствието със стандартите за качествено грижа са правомощие на МТСП. 
Съгласно ЗСП и ППЗСП заведенията за социални услуги са държавни, общински и 
частни. По данни на АСП към МТСП, към 30 ноември 2008 г., в страната 
функционират: 

 
 

 
43 специализирани институции за възрастни с ментални проблеми, с 

капацитет 3742 места, от които: 
 

 15 домове за възрастни с психични разстройства, с общ капацитет 1266 
места, 

 28 домове за възрастни хора с умствена изостаналост, с общ капацитет 
2476 места. 

 
 
2.  Социални услуги в общност та 
 

39 дневни центрове, с капацитет на обслужване 997 места, от които: 
 

 5 дневни центрове за хора с психични разстройства, 
 34 дневни центрове за хора с умствена изостаналост. 
 

 69 защитени жилища, с капацитет 572 места, от които: 
 

 5 защитени жилища за възрастни с психични разстройства, с капацитет 44 
места, 

 46 защитени жилища за възрастни с умствени увреждания, с капацитет 
391 места, 

 7 защитени жилища за възрастни с физически увреждания, с капацитет 69 
места, 

 11 защитени жилища за младежи от ДДЛРГ, с капацитет 78 места, 
 

53 центрове за социална рехабилитация и интеграция, с капацитет на 
обслужване 1938 места – обслужват и деца и възрастни. 

 
 По данни на АСП приетите потребители в защитените жилища към 
30.11.2008 г. са 133 лица, от които: 
 

 88 от специализирани институции, 
 32 от семейна среда, 
 13 от други. 

                                                 
1 Вж. Правилник за прилагане на Закона за социалното подпомагане, Глава трета. Социални услуги, 

чл. 36-чл.41. Изм. ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г. 
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 През 2008 г. са реинтегрирани 42 лица, от които: 
 

 32 - в общността, 
 10 - в семейна среда. 

 
 Институционализираните лица през 2008 г. са общо 179 лица, от които: 
 

 120 лица (60 мъже и 60 жени) в ДВУИ, от които 56 лица от семейна среда,  
 49 лица от ДДМУИ и ДДЛРГ, 15 от други институции за възрастни, 
 59 лица (28 мъже и 31 жени), всички от семейна среда - настанени в 

ДВПР. 
 
 
3.  Мерки по програми и проекти 
 

 Национална програма “Асистенти за хора с увреждания” 
 

 Към края на 2008 г. по Националната програма “Асистенти за хора с 
увреждания”, по данни на МТСП, са работили общо 3865 социални асистенти. 
Личните асистенти, работили по Националната програма, са 10 693. Наетият като 
личен асистент роднина получава минимална работна заплата и се осигурява за 
всички осигурени социални рискове, съгласно Кодекса за социално осигуряване. 

 
 Схема “Усъвършенстване и подобряване на услугата ”Личен 

асистент” за хора с различни видове увреждания и самотно живеещи 
хора” по Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси” 

 
 Общият бюджет е 38 747 500 лв., а периодът е 2008 г. - 2013 г. В рамките на 
схемата ще бъдат обслужвани най-малко 3 500 лица, от които поне 40 на сто са 
самотно живеещи хора и 30 на сто - деца с увреждания. До края на 2008 г. са 
сключени 972 договора с лични асистенти на деца. Не бяха предоставени данни за 
сключените договори за възрастни. 
 

 Проект “Красива България” 
 
 През м. януари 2009 г. проект “Красива България” стартира извънредна сесия за 
набиране на предложения по нова мярка “Спешно подпомагане на социални 
домове”. Мярката е насочена към комплексно подобряване на условията на живот, 
включително създаване на достъпна среда, на групи в неравностойно положение и за 
деинституционализирането им. Максималната обща стойност на бюджета за един 
кандидатстващ за финансиране обект е 1 милион лв. 
 
         
Б.  Модели на социални услуги -  дефиниция и политики 
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1. Институционална грижа 
  

  Според дефиниция на Европейската комисия2

 
 "Дом за възрастни хора с умствена изостаналост" е специализирана 
институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица с умерена, 
тежка или дълбока умствена изостаналост (олигофрении и др.), установена с 
експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.  
 
 "Дом за възрастни хора с психични разстройства" е специализирана 
институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица с психични 
разстройства, установени с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. 
 
 Следва изводът, че институциите за предоставяне на социални услуги 
извън общността НЕ са лечебни заведения, а самостоятелен вид 
специализирана институция за предоставяне на социални услуги по смисъла на 
ЗСП и ППЗСП. В България, както вече бе уточнено, съществуват 15 домове за 
възрастни с психични разстройства (ДВПР) с капацитет 1266 места и 28 домове 
за възрастни с умствена изостаналост (ДВУИ) с капацитет 2486 места/. 
Капацитетът в ДВУИ е между 30 (ДВУИ – с. Факия, община Стража) и 200 души 
(ДВУИ – с. Куделин, община Брегово). Данните са на АСП, към периода 30.09.2008 г.  
 
 Настаняването българските специализирани институции се извършва 
централизирано от АСП към МТСП. По данни на АСП, към 30.09.2008 г., чакащите 
за настаняване в социални домове за възрастни с ментални проблеми са 917 
души: 
 

 “институция за лица с 
ментални увреждания ” е целогодишно заведение, в което са настанени 
повече от 30 лица, от които над 80% са с ментални или психични 
проблеми. Българското действащо законодателство също дефинира 
социалните институции извън общността за предлагане на социални услуги на 
хора с психични разстройства и умствени увреждания в Преходните и 
заключителни разпоредби на Правилника за прилагане за социално 
подпомагане. Според тези текстове: 

• за настаняване в домове за лица с умствени затруднения - 167 души, 
• за настаняване в домове за лица с психични разстройства - 750 

души. 
 

2. Грижа в общност та 

 Социалните услуги в общността за хора с психични разстройства и с умствени 
увреждания са регламентирани в Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане (Обн. ДВ. бр.133 от 11 ноември 1998 г., посл. изм. доп. ДВ бр. 26/2009 г.). 
Според текстовете на Правилника, ежегодно, за всяка от услугите, се определя 
единен разходен стандарт за финансиране (издръжка на потребител и заплати за 
персонала). Предоставянето на социални услуги в общността се осъществява при 
заявено желание от страна на потребителите или техните законни представители. 
Процедурата по откриване на социална услуга, като делегирана държавна дейност, 
става възможно след приемането на Закона за държавния бюджет за съответната 
година и на постановлението за неговото изпълнение. Регламентираните социални 
услуги в общността, за възрастни с умствени затруднения и психична болест, 

                                                 
2 Mansell J., Knapp M., Beadle-Brown J. and Beecham J. (2007) Deinstitutionalisation and Community 

Living: Outcomes and costs – a report of a European Study, Volume 1: executive summary. The Tizard 
Centre, University of Kent , Canterbury, UK. 
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са:  
• Защитени жилища  
• Дневни центрове за възрастни с увреждания 
• Центрове за социална рехабилитация и интеграция 
• Преходни жилища 
• Наблюдавани жилища 
• Центрове за настаняване от семеен тип (малки групови домове) 
 

(Бел. През 2007 г., с изменение и допълнение на ППЗСП, са определени най-новите 
форми на услуги в общността – “Преходно жилище” и “Наблюдавано жилище”, които е 
предвидено да се финансират като делегирани държавни дейности, от 01.01.2009 г.) 
 
  До началото на 2009 г. разкритите алтернативни форми за възрастни лица с 
увреждания в страната, по данни на АСП, са 161. (Вж. точни данни по-горе.)  
 
  По данни на АСП предвидени за откриване през 2009 г. са: 

• 13 защитени жилища, с капацитет 102 места, 
• 5 наблюдавани жилища, 
• 5 преходни жилища, 
• 6 центрове за социална рехабилитация и интеграция.  

 
 Във всеки областен център е предвидено наличие на поне на един дневен 
център за възрастни с умствени затруднения и с психични разстройства. 
 
  Две национални програми – НП “Асистенти за хора с увреждания” и НП 
“Социални услуги в семейна среда”, стартирала през м. януари 2009 г., и една 
европейска програма - Проект “Социални услуги за качествен живот” по Оперативна 
програма “Развитие на човешките ресурси” предоставят възможности за разкриване 
на услугите Личен асистент, Социален асистент, Домашни помощници, Домашен 
социален патронаж. 
  
 
3. Национални програми, схеми и проекти 
 

3.1. Национална програма “Асистенти за хора с увреждания” 
 
 Националната програма “Асистенти за хора с увреждания”, в рамките 

на която се предоставят услугите “Личен асистент” и “Социален асистент”, е 
насочена към предоставяне на грижа в семейна среда на хора с трайни увреждания 
или тежко болни самотни хора чрез осигуряване на заетост на безработни лица като 
лични и социални асистенти. Програмата осигурява лични асистенти и на лица и деца 
с увреждания, изведени от специализирани институции в семейна среда.  
 

3.2. Схема “Усъвършенстване и подобряване на услугата ”Личен асистент” 
за хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора” по 
Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси” 
 
 Това е друга схема за безвъзмездна финансова помощ, в рамките на 

Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси”, осигурява ”Личен асистент” 
за хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора”. Схемата се 
изпълнява от дирекциите “Социално подпомагане”. 
 

3.3. 

 Кандидатите са общински и областни администрации и държавни институции за 
изграждане, ремонт, реконструкция, оборудване и обзавеждане на специализирани 

Проект “Красива България” 
  



Оценка на потребностите за деинституционализация                                                                     13 
 
 
 

 

институции - домове за деца, лишени от родителска грижа, домове за деца с 
умствена изостаналост, домове за деца с физически увреждания, домове за 
възрастни хора с умствена изостаналост, домове за възрастни хора с физически 
увреждания, домове за стари хора, както и за изграждане на достъпна обществена 
среда на територията на социалните домове. Максималната обща стойност на 
бюджета за един кандидатстващ за финансиране обект е 1 милион лв. Крайният срок 
за набиране на заявления за кандидатстване за 2009 г. бе до 10 февруари 2009 г. 
 
 
 
 
 
В.  Деинституционализацията -  цели, принципи и механизми 
 
1. Цели и принципи 
 
 Реформата в сферата на социалните услуги и въвеждането на 
деинституционализацията като основен приоритет на българската социална политика 
практически започват през 2002 г., с приемането на Нова стратегия в социалната 
политика. Българското правителство, което разработва стратегията, определя 
приоритетните цели на политиката на деинституционализация: намаляване на броя 
на настанените в специализирани институции и разкриване на социални услуги, 
насочени към най-уязвимите групи в обществото. Аргументът е, че високото равнище 
на институционализация води до трайна социална изолация на хората с различни 
увреждания и възрастните хора. Затова и акцентът е поставен върху прехода от 
институционални грижи към услуги, които позволяват на лицата с ментални 
увреждания да останат в своята общност и семейна среда. През 2008 г. – 2009 г., 
периодът на това наблюдение, политиката на деинституционализация на лицата, 
настанени в специализирани институции, се реализира посредством предоставяне на 
социални услуги в общността. Подчертано е, че за реална деинституционализация 
е необходима мрежа от алтернативи на настаняването в специализирани 
институции. Тоест актуалната ситуация е съчетание на услуги в домашна среда и в 
институции. 
 
 Подобряване качеството на живот на хората с психични проблеми и с 
увреждания на развитието, с оглед на човешките им права и паралелно развитие на 
мрежа от социални и психичноздравни услуги, предоставяни в общността - това е 
заявената държавна политика.3

• Концепция за деинституционализация на специализираните 
институции за деца и на социалните институции за възрастни хора с 
увреждания

   
 
 Основните документи, в които са разписани намеренията и мерките за 
деинституционализацията, са:  
 

4

                                                 
3 Писмо на МТСП до БХК, изх. № 9102-955 от 13 август 2008 г. МТСП е отговорната държавна 

институция за разработването на политиката в областта на социалните помощи, социалните 
услуги, закрилата на деца и интеграцията на хората с увреждания. Приоритетът на МТСП по 
отношение на специализираните институции е деинституционализацията. 

4 С решение на МС от 13.04.2006 г. е приета Концепция за деинституционализацията на 
специализираните институции за деца и социалните институции за възрастни хора с увреждания 
(Поставен е акцент върху развитието на алтернативните форми на грижа и социалните услуги в 
общността, върху разширяването на източниците на финансиране и подобряване на 
координацията между държавата, общините и неправителствените организации, ангажирани с 
процеса на деинституционализация.) 

. 
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• План за подобряване на положението на възрастните хора с 
увреждания, настанени в специализирани институции. 

• Програма за подобряване качеството на живот на хората с 
увреждания. 

 
 Според националната Концепция за деинституционализация на 
специализираните институции са формулирани следните цели и принципи: 
 
  
 
Цели на процеса на деинституционализация: 
 

• Стесняване входа на институциите (превенция), 
• разширяване на изхода (реинтеграция), 
• развитие на алтернативни социални услуги, 
• реална закрила, равен достъп и възможности за развитие, 
• повишаване качеството на институционалните грижи, чрез поставяне в 

центъра на интересите на хората. 
 
Принципи: 
 

• Децентрализация на социалните услуги 
− разширяване на източниците на финансиране на социалните услуги  
− мерки за закрила на децата в семейна среда 
− насърчаване на частното предприемачество в социалната сфера,  

• повишаване квалификацията на персонала и методическа помощ, 
• взаимодействие с НПО сектора, 
• информационни кампании, 
• нови форми на социални услуги -алтернативни социални услуги за 

подкрепа на семействата, 
• дейности по превенция и реинтеграция, 
• постоянен национален мониторинг върху специализираните институции 

за деца и възрастни 
− актуална оценка на състоянието в институциите от 

мултидисциплинарни екипи, граждански контрол при предоставянето 
на социални услуги 

− контрол на държавата върху качеството на грижите и услугите. 
 
Трансформация на специализираните институции: 
 

• Подобряване на условията на живот  
− Подобряване на социалната работа въз основа на индивидуалните 

потребности на настанените лица и повишаване качеството на грижа 
(проучване на потребностите, разширяване на възможностите за 
социална интеграция, възстановяване и поддържане на връзките със 
семейства, близки и роднини, възможности за посрещане на 
образователни и обучителни потребности, индивидуализиране на 
грижата, подобряване на медицинските и здравните грижи, 
подобряване на условията на работа - екипен принцип - психолог, 
кинезитерапевт, социален работник, социален педагог и др.), 

− подобряване на достъпността на средата и на материалната база 
(изграждане на адаптирана среда, реорганизиране на пространството и 
създаване на среда, близка до семейната, възможности за мобилност, 
по-добро оборудване с техника и апаратура за необходимата терапия). 

− повишаване квалификацията на персонала (обучен и силно мотивиран 
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за социална работа персонал, усъвършенстване на механизма за 
стимулиране на персонала - по-добро заплащане и преференции, 
постоянна методическа подкрепа, ежегодно изготвяне на програми за 
обучение на заетите в социалните заведения, нови възможности за 
квалификация и преквалификация - включване на персонала в 
предоставянето на социални услуги). 

 
• Преструктуриране, реформиране или закриване на 

специализираните институции за деца и възрастни хора с 
увреждания 

 
− Прилагане на Механизъм за закриване, реформиране или 

преструктуриране на специализираните институции за деца (бел. няма 
предвиден и изработен подобен механизъм за социалните домове 
за възрастни), 

− Междуведомствени комисии на областно ниво, извършили оценката на 
специализираните институции за деца, ще приложат разработените 
критерии за закриване, реформиране или преструктуриране на 
детските домове. (бел. няма разработените критерии за закриване, 
реформиране или преструктуриране социалните домове за 
възрастни хора с увреждания), 

− намаляване капацитета на съществуващите специализирани 
институции за деца и възрастни с увреждания, 

− извеждане на потребителите в институции с по-малък капацитет и 
насочване към алтернативни форми, 

− разкриване на алтернативни социални услуги. 
 

• Развитие на алтернативни форми на грижи и социални услуги в 
общността - необходимо условие за реална деинституционализация 
− Защитени жилища за възрастни и микродомове за деца, 
− дневни центрове за деца и младежи, 
− дневни центрове за възрастни, 
− центрове за социална рехабилитация и интеграция, 
− лични и социални асистенти, 
− домашен социален патронаж и обществени трапезарии. 

 
• Други социални услуги – според потребностите на общината  

− Усъвършенстване на Националната програма “Асистенти на хора с 
увреждания“, 

− приоритетно осигуряване на личен и социален асистент на изведени от 
институции  лица. 

 
• Постепенно трансформиране на съществуващите институции в 

комплекси за предоставяне на социални услуги в общността 
− Устойчиво развитие на услугата “Социален асистент“ по проект 

“Социални услуги в замяна на нови работни места“, 
− развитие на Комплексите за социални услуги (КСУ) като делегирана от 

държавата дейност – включват три отделни звена: Център за 
обществена подкрепа, Звено “Майка и бебе“, Център за работа с деца 
на улицата. Насочени са към постигане на деинституционализация и 
реинтеграция от една страна и от друга към превенция на изоставянето 
на деца. 

  
•  Разширяване на източниците на финансиране 

− Средства от държавния бюджет – актуализиране на стандартите за 
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вещева издръжка и за численост на персонала за социалните услуги, 
които са делегирани от държавата дейности. Стандартът за издръжка 
да е обвързан със система за оценка на качеството на предоставяната 
услуга, 

− средства от общинските бюджети – за социалните услуги - местни 
дейности, 

− създаване на устойчив механизъм за финансиране на НПО, които 
разкриват социални услуги и обучават специалисти и персонал, 

− участие в програми и проекти, финансирани от международни 
организации и от европейските фондове, 

 
− средства от национални програми, 
− донорски инициативи, 
− включване на социално отговорния бизнес в реализирането на 

публично-частно партньорство за разкриване на социални услуги. 
 

• Подобряване на координацията между държавата, общините и 
неправителствените организации 
− Консултативни органи на национално ниво, 
− консултативни органи на регионално ниво, 
− съвместни проекти в областта на социалните услуги между държавата, 

общините и неправителствения сектор, 
− предоставяне на управлението на социалните услуги на НПО. 

 
 Непосредствените цели на стартиралия през 2004 г. проект 
“Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в 
общността за рискови групи – Фаза 1 и Фаза 2”, в рамките на програма PHARE 
на Европейския съюз, са: 
 

• Намаляване с 20% на броя на децата и възрастните, настанени в 
специализирани институции до края на 2009 г.  

• Процентно увеличаване на броя деца и възрастни, възползвали се от 
предоставяните услуги в общността. 

• Процентно увеличаване на броя лица с ментални проблеми, възползвали 
се от предоставяните услуги в общността. 

• Действаща мрежа от социални услуги, свързани с менталното здраве. 
 
 След официално отправено искане от страна на Изпълнителната агенция – 
МТСП за удължаване на срока на изпълнение по сключените договори по проекта за 
деинституционализация, Европейската комисия одобри удължаване на срока до 31 
май 2009 г.  
 
 Всички сключени договори трябваше да приключат до 31 май 2009 г. В началото 
на 2009 г. приключи и договарянето по Фаза 3 в рамките на Програма PHARE: 
“Деинституционализация, посредством предоставяне на услуги в общността за 
рискови групи”.  
 

Данните за договорените средства, насочени към трансформация на 
социалните домове за възрастни с ментални проблеми сочат, че от 2005 до 2009 г., в 
рамките на програма PHARE, са предоставени около 24 млн. евро: 
 

• Фаза 1 - 8 142 094 евро 
• Фаза 2 - 6 697 054 евро 
• Фаза 3 - 8 604 737 евро 
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2.  Механизми 

 
 Анализът на досегашния ход на деинституционализацията сочи, че България 
започва целенасочена реформа в областта на закрилата на децата и интеграцията 
на възрастните хора с увреждания след 1998 г. В изпълнение на основните 
европейски директиви е прието изцяло ново законодателство - 4 основни закона, 8 
правилника, 13 наредби, редица планове за действие, програми и други актове на 
МС. Създадени са Агенция за социално подпомагане и Агенция за хората с 
увреждания. През 2002 г., както бе уточнено, е приета Нова стратегия в социалната 
политика, която определя приоритетните цели на политиката на 
деинституционализация: намаляване на броя на настанените деца и възрастни в 
специализирани институции и разкриване на социални услуги в общността. 
 
 През май 2006 г. три министерства и две държавни агенции изработват 
Механизъм за закриване, реформиране и преструктуриране на 
специализираните институции за деца. На базата на разписаните в този 
документ критерии се извършва оценка, от междуведомствени регионални комисии, 
на всички детски домове в страната. В резултат на този Втори национален 
мониторинг на детските институции (бел. Първият национален мониторинг на ДАЗД е 
проведен през 2004 г.) и в резултат на направената националната оценка, извършена 
през септември 2006 г., е анализирана ситуацията в 129 детски институции. Детските 
специализирани заведения са класифицирани в един от трите режима на 
трансформация: 

• Развитие към повишаване качеството на услугите в институциите и 
разширяване на асортимента им. 

• Свиване на дейността на институцията и прекратяване на приема. 
• Закриване на дома. 

 
 Оценката на актуалното състояние и на перспективата на развитие пред 
социалните домове за възрастни е първата необходима крачка за успеха на 
процеса на деинституционализация на услугите за възрастни, според експертите 
на БХК и БИОХ. За осъществяване на основната цел на реформата – трансформация 
на сегашната система от социални заведения за възрастни в система от 
алтернативни услуги в общността е ясно, че е необходимо изработването на 
механизъм за реформиране като последствие от заявените програмни намерения. 
 
 Формулираните основни мерки в правителствената Програма за 
подобряване качеството на живот на хората с увреждания: 

• Подобряване качеството на живот в институциите. 
• Деинституционализация чрез развиване на мрежа от услуги в 

общността. 
• Социално включване. 
 

 Механизмът за прилагането им, на първо място, би следвало да гарантира 
превръщане на институциите и на техния персонал в основен двигател на 
реформата. Тоест - класификация и акредитация на социалните домове за 
възрастни, както и ясна позиция на държавните институции за бъдещето на всеки 
социален дом - ДВУИ и ДВПР. 
 
 Мониторингът в рамките на този проект сочи, че категорична първоначална 
оценка на МТСП за перспективата пред социалните домове за възрастни, 
особено за тези от тях, които ще се развиват функционално - ще повишават 
качеството на услугите и ще разширяват асортимента си, до момента не е 
извършена. А това, както вече бе споменато, е първата необходима предпоставка за 
ускоряване на хода на деинституционализацията. Нататък режимът на 
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трансформация може да е същият като този за детските домове: развитие към 
повишаване на качеството, свиване на дейността и прекратяване на приема или 
закриване на дома. 
 
 На второ място, при практическото приложение на концепциите за 
деинституционализация следва да бъде прецизиран и механизмът на 
финансиране на процеса на деинституционализация. Съществуващият в момента 
механизъм на финансиране по единни държавни стандарти все още не дава 
категоричен отговор на въпроса: какво се финансира – сградите или качеството на 
услугите в социалните домове за възрастни. 
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І І І .  Ход на деинституционализацията на социалните услуги 
по региони 
 
 В рамките на настоящия проект, както бе уточнено, бе извършено наблюдение в 
38 социални услуги в общността и извън нея (Виж Приложение 2: Наблюдавани 
услуги) в наблюдаваните региони и 2 услуги в област Видин: ДВУИ – с. Куделин и 
защитено жилище – гр. Брегово, община Брегово. 
 
 
А. Южен централен регион - Смолян 
 

В периода м. септември – м. октомври 2008 г. изследователите осъществиха 
наблюдения на: 
 

Специализирани институции – 2: 
• ДВПР - с. Ровино, с капацитет 100 места (заети 99 места), жени над 18- 

годишна възраст, 
• ДВПР - с. Петково, с капацитет 100 места (заети 100 места), мъже над 

18-годишна възраст. 
 

Алтернативни форми – 3: 
• Дневен център за деца и възрастни с увреждания - гр.Смолян, с 

капацитет 48 места (заети 34 места), 24 от тях възрастни жени и мъже, 
• Защитено жилище - гр. Смолян, с капацитет 6 места (заети 3 места), за 

мъже, 1 от от тях с лека степен на умствена изостаналост, 
• ЦСРИ – гр. Смолян, с капацитет 10 места (заети 7 места) (бел. Бе 

предоставена информация от кмета на община Златоград и за ЦСРИ – гр. 
Златоград). 

  
Психиатричен диспансер – гр. Смолян – 1 

 
 Бяха организирани и две предварителни работни срещи, в които участваха: 
кметът на община Смолян, ръководителят на РДСП - Смолян и ръководители и 
експерти от общинската Дирекция “Социално подпомагане” и Общинското звено за 
социални услуги, директори на специализирани институции и ръководители на 
алтернативни услуги. В проведената заключителна среща участва и кметът на 
община Златоград. 
 
  Общият извод от извършените две наблюдения, за хода на 
деинституционализацията в регион Смолян, сочи, че на ниво местни политики са 
създадени предпоставки за реализиране на промяната: формулирана е 
регионална политика и е разработена стратегия за развитие на социалните 
услуги в областта и във всяка от десетте общини. Създадена е Междуведомствена 
експертна комисия, която координира планирането и прилагането на политиките за 
промяна. Направена е оценка на потребностите на населението от социални 
услуги в общността през 2006 г. Изготвен е и списък за извеждане от домовете на 
13 потребители: ДВПР – Ровино - 7 души и ДВПР – с. Петково - 6 души. През 2009 г. 
се подготвя и пренасочване на 14 потребителки от ДВПР - Ровино, с водеща диагноза 
умствена изостаналост, към ДВУИ. Въпреки направеното, особено през последните 
три години, за трансформацията на институционалната система в система за грижи в 
общността в област Смолян, съществуващата институционална система остава 
скована: 
 

• Мерките, целящи реинтеграция на институционализираните лица в двата 
социални дома в община Смолян, все още са на етап планиране. 
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Основната бариера е неразвитата мрежа от услуги за лицата, оценени 
за извеждане от ДВПР. 

 
• Сериозна бариера пред процеса на деинституционализация е не само 

нагласата на роднините, които най-често отказват да приемат обратно 
своите настанени от години в домове близки, но и продължаващото 
централизирано разпределяне в институции, осъществявано от АСП 
към МТСП.  

 
 В резултат капацитетът на двете институции – ДВПР - с. Ровино и ДВПР – с. 
Петково, на територията на община Смолян, остава непроменен. Биологичният 
модел на грижа в двете специализирани институции в община Смолян не е заменен с 
модела на „водене на случай” от квалифициран терапевтичен екип. До момента не са 
предложени, въпреки потребностите, нови форми на грижа за лицата с психични 
разстройства от ДВПР - с. Ровино и ДВПР - с. Петково. Все още е само план и 
откриването на преходно пространство в ДВПР - с. Петково. 
 
 Незавършена е и пълната оценка на потребностите от нови услуги на областно 
ниво. По тази причина и регионалната мрежа от комунални услуги се развива „на 
парче“. Нито едно от набелязаните за деинституционализация лица до момента не е 
ползвало алтернативни форми на грижи, дори почасово. Предстои изграждането на 
около 10 алтернативни услуги в област Смолян. Становището на РДСП и 
общинската администрация е две от тях - защитено жилище и хоспис да имат звено 
или да бъдат само за лица с психични разстройства. 
 

1.   Социално -демографски профил 

Социално-демографският профил е определящ в оценката на потребностите 
на хората с увреждания. Област Смолян се намира в Южен централен район, на 
площ от 3193 кв.км. Населението на областта наброява около 140 000 души. В 
административния център - гр. Смолян живеят 23% от общото население на 
областта. Община Смолян се състои от 86 населени места (1 град и 85 села). 
Основните показатели ясно показват негативна за областта демографска тенденция. 
Смъртността навсякъде превишава раждаемостта, като в селата тя е два пъти по-
висока от раждаемостта. Младите хора до 39-годишна възраст напускат местата, 
където са се родили в търсене възможности за реализация. В мерките за социално 
подпомагане специално внимание е отделено на реинтеграцията на групи в 
социална изолация. Приоритет в тази насока е и насърчаването на 
междуинституционалното сътрудничество и връзката с неправителствените 
организации. Приоритет на социалната политика в община Смолян е развитието 
на социалните услуги в общността, чрез осигуряване на нови работни места и 
заетост за безработните. От м. юни 2005 г., по НП ”Асистенти на хора с увреждания”, 
община Смолян предлага услугата “Социален асистент”. Услугата се предлага и в 
околните села. 
 
 
2. Карта на социалните услуги в област Смолян  
 

2.1 .  Институционална грижа/специализирани институции 
 
 Област Смолян е регионът с най-голям брой институционализирани лица 
с психични разстройства в страната - 200 души. На територията на област 
Смолян, община Смолян, са разкрити две специализирани институции за лица с 
психични разстройства: ДВПР - с. Ровино (капацитет 100 лица) и ДВПР - с. Петково 
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(капацитет 100 лица). Водещата диагноза на 100% от домуващите в ДВПР - с. 
Петково и на около 85% от домуващите в ДВПР - с. Ровино, е психично разстройство 
(шизофрения, афективна психоза, алкохолна зависимост). В ДВПР - с. Ровино има и 
14 случая на институционализирани лица със степен на умствена изостаналост. По 
данни на РДСП - Смолян през 2007 г. 5 потребителки са пренасочени към ДВУИ 
“Качулка” - община Сливен. Предстои и останалите 14 домуващи с диагноза умствена 
изостаналост да бъдат пренасочени към ДВУИ. 
 

• Дом за възрастни хора с психични разстройства – с. Петково, с 
капацитет 100 места (заети 100 места), мъже над 18-годишна възраст, 
чакащи – 79 човека. 

Община Смолян 
 

• Дом за възрастни хора с психични разстройства – с. Ровино, с 
капацитет 100 места (заети 99 места), жени над 18-годишна възраст, 
чакащи – 42 човека. 

 
 
2.2. Социални услуги в общност та 
 
 Разкритите алтернативни форми в област Смолян са общо 5. По вид те се 
разпределят така: ЦСРИ – 2, Дневен център за деца и възрастни с увреждания – 1, 
Защитено жилище – 1, Център за настаняване от семеен тип – 1. По общини 
разпределението е следното: община Златоград – 1, община Смолян – 3 и община 
Чепеларе – 1. 
 

Община Златоград 
 

• Център за социална рехабилитация и интеграция – гр. Златоград, с 
капацитет 35 места (заети 35 места), 1 от потребителите е с лека степен 
на умствена изостаналост, чакащи – 3. 

 
Община Смолян 

 
• Център за социална рехабилитация и интеграция – гр. Смолян, с 

капацитет 10 места / заети 7 места, мъже и жени 
• Дневен център за деца и възрастни с увреждания– гр. Смолян, с 

капацитет 48 места / заети 34 места, 24 от тях възрастни жени и мъже, 34 
от потребителите са с умерена и с тежка умствена изостаналост. 

• Защитено жилище - гр. Смолян, с капацитет 6 места (заети 3 места), 
мъже, 1 от тях с лека умствена изостаналост. Приема юноши, навършили 
пълнолетие, излезли от ДДЛРГ. 

 
Община Чепеларе 

 
• Център за настаняване от семеен тип – с. Павелско, с капацитет 15 

места (заети 7 места). 
 
  114 са потребителите с интелектуални проблеми на услугата личен 
асистент през 2008 г. Според данните на РДСП – Смолян потребителите на 
услугата социален асистент 19. Потребителите са обслужвани от 83 лични и 17 
социални асистенти. 
 
 Статистическите данни сочат, че акцентът в развитието на социалните услуги 
за лица с психични разстройства и с умствени увреждания в региона е поставен 
върху институционалната грижа – ползващите институционални услуги са към 
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5 пъти повече от обслужваните възрастни потребители в услуги в общността – 
дневен център, център за рехабилитация и защитено жилище. По данни на РДСП 
- Смолян, повече от 1/2 от възрастните потребители с ментални увреждания, на 
социални услуги на територията на област Смолян, са институционализирани. 
Тази ситуация се компенсира от алтернативните форми личен и социален 
асистент, въведени след 2006 г. в област Смолян. Тук е взет предвид броят на 
възрастните потребители, ползващи услугите в ДВПР - 200 души, в алтернативните 
форми личен и социален асистент - 133 души и социалните услуги в общността - 
дневен център - 24, 2 центъра за психосоциална рехабилитация и 1 защитено 
жилище - сред потребителите на трите услуги са само 2 лица с лека степен на 
умствена изостаналост - общо около 26 възрастни потребители на алтернативи. 
Тоест равносметката е: 200 институционализирани и 159 неинститу-
ционализирани лица с психична болест или интелектуално затруднение. 
 

Данните сочат и още, че чакащите за настаняване в институция в региона са 
40 пъти повече от чакащите за включване в социални услуги в общността. 29 са 
свободните места в комуналните услуги, 1 е свободното място в институциите. 

2.3. Мерки по проекти и програми -  лични и социални асистенти 

По самооценка на РДСП - Смолян услугата „Личен асистент” е с най-голям 
социален ефект в областта. През 2008 г. личните асистенти в област Смолян са 
304, социалните – 41. По данни на РДСП - Смолян през 2008 г., както бе посочено, 
обслужваните деца и лица с умствени увреждания и психични разстройства, от 
лични асистенти, е 114. Потребителите на услугата социален асистент са 19. Или 
общо: 133 потребители - деца и лица с ментални проблеми. Според диагнозата на 
потребителите разпределението е следното: 33 младежи и възрастни потребители 
с психични разстройства (обслужвани от 31 лични и 2 социални асистенти) и 100 
деца и възрастни потребители с умствени затруднения (обслужвани от 83 
лични и 17 социални асистенти). Данните сочат обаче, че от 2006 г. до 2008 г. 
общият брой на личните и социалните асистенти е намалял с около 25 на сто – 
от 464 на 345. По-незначително е намаляването на броя на асистентите на лица с 
интелектуални проблеми и психични разстройства, но и тук тенденцията е към 
намаляване – от 152 на 133. По данните на директора на ЦСРИ - гр. Златоград Н. 
Шопов в рамките на проект по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси” - Грижа в семейна среда за независим и достоен живот на хора с различни 
видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности: „Социален асистент” и 
„Домашен помощник” – фаза 2, се предвижда включването още на около 20 
социални асистенти, които да поемат грижата за 40 лица с увреждания на 
територията на община Златоград. 
 
2.4. Превенция и реинтеграция 
 

Община Смолян 
 

• Настанявания в специализирани институции  
 
 По данни на директорите на ДВПР в с. Ровино и с. Петково, поради 
централизираното настаняване, капацитетът на институциите е непрекъснато 
запълнен – на мястото на всеки напуснал, идва нов потребител. Така например 
данните за настаняванията в ДВПР с. Петково сочат: през 2006 г. – 7 настанени, през 
2007 г. – 6 настанени, през 2008 г. – 4 настанени. 
 

• Напуснали специализирани институции 
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  През 2007 г. 5 потребителки са пренасочени от ДВПР - с. Ровино към ДВУИ 
“Качулка”, община Сливен. Предстои и останалите 14 домуващи с диагноза умствена 
изостаналост да бъдат пренасочени към ДВУИ. 
 

• Превенция  
 

За последните три години от 2006 г. до 2008 г. има 7 настанявания на местни 
лица в двете институции на територията на област Смолян. Според РДСП – Смолян 
като принос за превенцията на институционализиране са оценени, както усилията на 
социалните работници в региона, така и „съхраненото все още традиционно добро 
обгрижване на хората с увреждания от страна на техните роднини”. Тази нагласа 
помага за разгръщане на програмите за личен и социален асистент, които подкрепят 
грижата в семейството. 
 

• Реинтеграция 
 

За периода 2006 – 2008 г. няма случаи на реинтеграция на потребители от 
ДВПР - с. Петково. Последните 8 случая на реинтеграция са за периода 2000 – 2005 
г. През 2006 г., по инициатива на РДСП - Смолян, е направено проучване на 
възможностите за реинтеграция на институционализираните лица в региона. 
Проучени са нагласите на около 200 членове на семейства на оценяваните лица. 
Само едно лице от ДВПР - с. Ровино е прието обратно от семейството си. 
 
 През 2007 г., със заповед на изпълнителния директор на АСП към МТСП, се 
формира Междуведомствена експертна комисия на територията на община 
Смолян със задачата да извърши проучване и оценка на възможностите за 
извеждане на настанени лица в ДВПР - с. Ровино и ДВПР - с. Петково. 
Междуведомствената експерта комисия изготвя социални оценки на 196 домуващи и 
излиза с решение, че 13 души от ДВПР - с. Петково и ДВПР - с. Ровино са 
подходящи за деинституционализация – защитено жилище и семейна среда:  
 

В ДВПР - Ровино  
- за насочване в защитено жилище - 4 лица, 
- за реинтеграция в семейна среда - 3 лица. 

 
В ДВПР - Петково 

- за насочване в защитено жилище - 2 лица, 
- за реинтеграция в семейна среда - 4 лица. 

 
 До края на мониторинга всички лица, оценени през 2007 г. за реинтеграция 
или насочване към защитено жилище, остават в специализираните институции. 
 
 
3. Модели на социални услуги в област Смолян -  политики и практики  
 
3.1 .  Политики  
 
 По данни на РДСП - Смолян във всичките десет общини на област Смолян: 
Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Смолян и 
Чепеларе, са приети планове за развитие на социалните услуги. Изготвена е 
Регионална стратегия за развитие на социалните услуги в област Смолян за 
периода 2007 г. – 2009 г. През 2008 г. общинските планове са актуализирани и 
приети с решения на общинските съвети. Предстои да се актуализират регионалната 
стратегия и изготвеният план за развитие на социалните услуги в район Смолян. 
Регионалните оперативни цели, в посока деинституционализация и дейностите за 
постигането им според РДСП – Смолян, са: 



Оценка на потребностите за деинституционализация                                                                     24 
 
 
 

 

 
• Подобряване качеството на грижа в двата социални дома за лица с 

психични разстройства в ДВПР - с. Петково и ДВПР - с. Ровино. 
Планираните дейности в тази насока са: 

 
− Внедряване на стандарти за численост на персонала – 

допълнителни назначения в ДВПР - с. Петково - 15 нови назначения: 
3 мед. сестри и 12 души помощен персонал; срок: 2008 г. и в ДВПР - 
с. Ровино – 7 нови назначения: 3 – охрана, 4 - специалисти 
(рехабилитатор, трудотерапевт, социален работник, мед. сестра), срок 
до 2009 г., с финансиране от Републикански бюджет. 

 
− Разработване на програми за повишаване на квалификацията на 

персонала - срок до 2009 г. (отговорен орган - АСП, РДСП, общини), 
финансиране от Републикански бюджет и донори. 

 
− ДВПР - с. Петково – ежегодно обучение в ДПБ - Варна, ”Програма за 

човешко достойнство”- НПО – Австрия – България; ДВПР - с. Ровино – 
“Програма човешко достойнство” - НПО Австрия – България. 

 
− Мониторинг и контрол - изготвяне на план-график за периодични 

посещения за проверка на съответствие със стандартите за качество 
на грижите и за изпълнение на институционалните планове за развитие 
- отговорен орган: общините. Създаване на Междуведомствен екип за 
оценка за деинституционализация – 2007 г. - МТСП, МЗ, АСП, община 
Смолян, ДСП, директори на институции. 

 
• Преструктуриране на специализираните институции 

 
Не се предвижда закриване на специализираните институции до края на 

плановия период 2007-2013 г. Предвидените дейности за преструктуриране включват: 
 

− Ремонтно-строителни дейности: средства от Републиканския бюджет, 
общински бюджети, СИФ. 

− ДВПР – с. Петково - довършителни дейности в новата сграда, 
подобряване на инфраструктурата в района, проект за корекция на 
пътя към дома. 

− ДВПР - с. Ровино - основен ремонт на корпус, изграждане на 
рехабилитационен център, трудотерапевтични кабинети. 

− Намаляване на капацитета в специализираните институции – срок 
2009 г., в рамките на утвърдения бюджет, отговорен орган - АСП, 
община Смолян. 

− Извеждане в ДВУИ на 14 жени от ДВПР - с. Ровино с диагноза 
умствена изостаналост. 

− Информационни кампании – пресконференции и дипляни за 
представяне на хората с увреждания. 

 
• Преминаване към алтернативни форми на социални услуги. 

 
След извършено през 2006 г. проучване на потребностите на местната общност 

в област Смолян до 2009 г. се предвижда развиване на съществуващи услуги в 
общността и създаване на нови такива: 
 

Личен асистент - във всички общини, с приоритет извеждане на лица от 
институции. 
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Социален асистент по НП „АХУ” – Смолян, Девин, Златоград, Мадан, 
Неделино. 

 
Домашен помощник – Смолян, Баните, Борино, Девин, Мадан. 
 
Дневни центрове за възрастни Смолян – 2006 г. (предстои запълване на 
капацитета – 24 души), Девин – 2008 г., Дневен център за деца и младежи – 
Златоград – 2007 г., Дневен център за деца и възрастни - Рудозем – 2007 г. 
 
Центрове за социална рехабилитация и интеграция – Борино - 2007 г., 
Златоград – 2008 г., Неделино – 2007 г., ЦСРИ – Смолян – 2008 г. 
 
Защитени жилища за лица с психични разстройства – община Смолян - 
2008г., финансиране - Републикански бюджет. 

 
• Периодично извършване на оценка на потребностите на населението 

по общини за предоставяне на социални услуги в общността – ДСП, 
общинска администрация, НПО. 

 
• Планирани други форми на социални и образователни услуги за лица 

с увреждания:  
 
Домашен социален патронаж – 2007 – 2008 г.– Смолян, включително лица с 
увреждания, Девин. 
 
Хоспис за възрастни хора и за хора с увреждания - Неделино – 2008 г. 
 
Хоспис за хора с физически и ментални увреждания - Мадан – 2007 г. 
 
Компютърно обучение на хора с увреждания и на обгрижващи ги лица – 
2007 г. - община Златоград - общински бюджет. 
 
Изграждане на ЦОП - община Златоград – 2007 г. - общински бюджет. 
 
Изграждане на трудови работилници за заетост - община Златоград, НПО - 
републикански бюджет, ЕС. 
 
Изграждане на достъпна среда в община Смолян - проекти по НП „АХУ”– до 
2009 г. 

 
 
3.2. Практики -  данни от самооценките и от мониторинга 

 Както вече бе уточнено в доклада, в рамките на наблюденията в регион Смолян 
бяха посетени 2 специализирани институции и 3 алтернативни форми на 
територията на община Смолян (Виж. точните данни в раздела за региона). В рамките 
на наблюдението беше посетен и психиатричния диспансер в града. Бе уточнено, в 
уводната част на доклада, и че наблюдаваните сфери бяха: 

• Структурни промени в системата за социални грижи: институционален 
модел и услуги в общността, 

 
• Промяна в управлението – финансиране, 

 
• Преструктуриране и преквалификация на персонала. 
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3.2.1 .  Данни от самооценките 
 

Данните от самооценките посочват следните основните пречки пред 
реалната деинституционализация на местно ниво: 
 

•  В управлението 
 
 Според Общинското звено за социални услуги и според ръководителя на 
РДСП - Смолян причината за неосъщественото до момента извеждане на 
институционализирани лица от специализираните заведения е липсата на 
планиране на разкриване на защитени жилища за лица с психични разстройства 
на територията на областта. Документите на две от предложените за извеждане в 
защитено жилище жени чакат свободно място в защитените жилища във Варна и в 
Благоевград. Няма свободни места и в защитените жилища за лица с ментални 
увреждания в Батак, с. Баня и Бургас. Изводът, който правят в Общинското звено за 
социални услуги – община Смолян, е: “До края на плановия период 2007-2013 г. не е 
реалистично преструктурирането и закриването на институциите в региона”.  
 
 Перспективите за развитие са: “обособяване на защитено/преходно 
пространство” в ДВПР - с. Петково като форма на адаптация за живот в 
защитено жилище. Изграждането на защитени жилища предполага приоритетно 
осигуряване на подходяща база - общинска/държавна собственост”. 
Междуведомствената комисия, насочваща процеса на деинституционализация на 
областно ниво, счита, че е необходима допълнителна работа, както с определените 
за завръщане при близките им лица, така и със самите роднини.  
 
 Самооценката на Николай Гавазов - директор на ДВПР - с. Петково: 
“Въпреки усилията на ДСП - гр. Смолян за превенция на настаняването в 
специализираните институции , места в дома се освобождават само при смъртен 
случай или при преместване в друг дом. Всяко свободно място се заема от чакащи 
в списъка в АСП5.

• Във финансирането 

. Две трети от контингента в ДВПР - Петково „е подменен” през 
последните години.” 
 

 
 Според директорите на ДВПР - с. Петково и ДВПР - с. Ровино единният 
стандарт е възможност за ръководителите на ДВПР да управляват финансите на 
институцията, която ръководят по-добре – да определят заплатите на персонала в 
рамките на гласуваната средна брутна работна заплата от Общинските съвети. 
Проблемът според тях е, че не се взема предвид различното развитие на 
специализираните институции. Единният стандарт не отчита факта дали едно 
специализирано заведение е в добро или в плачевно състояние, дали е в общински 
център или в отдалечено селце. Ремонтираните социални домове са с по-малки 
разходи, а отдалечените домове с амортизирана база - с по-големи разходи.Тук се 
налага разяснение от страна на екипа на мониторинга, че финансирането следва 
все пак качеството на услугите, а не разходните структури. Реалната 
децентрализация на финансирането предполага заплащане за качествени услуги, а 
не наливане на пари в амортизирани сгради. Друго предложение на директорите на 
ДВПР е да се потърсят възможности за заплащане на такси, отговарящи на 
реалната стойност на издръжката в ДВПР. Препоръчително е да се въведе и 

                                                 
5 Според справка на АСП за местата в специализираните институции и услугите в общността, 

чакащите за настаняване в ДВПР в област Смолян са 121 души: 79 – ДВПР - с. Петково и 42 – 
ДВПР - с. Ровино. Според същата справка, чакащите за настаняване в 15-те ДВПР в страната са 
544 души. 
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допълнително заплащане за социалните услуги от семействата и близките на 
домуващи лица. Според ръководителя на ДВПР - с. Петково Николай Гавазов в 
момента таксите покриват едва 50% от реалната издръжка на 
институционализираните лица. Според кмета на община Смолян Дора Янкова 
делегираният бюджет позволява въвеждането на проектно бюджетиране в 
социалния сектор - възможност за дългосрочно планиране на финансите като 
условие за по-ефективно управление на системата от социални услуги. Друг е 
въпросът дали това се случва. Според проведени интервюта и с други кметове на 
общини - кмет на община Златоград, проектобюджетите, изготвени от общините, за 
социалната сфера, не винаги се вземат под внимание при определяне на разходните 
стандарти, определяни на централно ниво. 
 

• В практиката 
 
 Според директорката на ДВУИ - с. Ровино, Емилия Козарева, крайно 
наложително е обучение на персонала в умения за работа с лица с психични 
разстройства и особено с потребители в състояния на остри кризи. Нужно е и 
обучение в умения за справяне със стреса от работата с институционализирани лица 
с психични разстройства. 
 

 По данни на директора на ДЦДВУ ”Звънче” – гр.Смолян, Радина Гайдарова 
през последните 3 месеца се наблюдава тревожна тенденция на текучество 
на специалисти в ДЦДВУ, което е обусловено от високите изисквания за 
качество на услугата и неадекватното заплащане на труда. При анализиране 
на ситуацията се налага мнението, че през следващите години ще бъдат 
преодолени проблемите, свързани с издръжката на потребителите, но ще се 
задълбочи кризата свързана с привличане и задържане на качествени 
специалисти. Нека да не забравяме, че за изпълнение на стандартите и 
критериите за грижи в общността е необходимо компонентите битови 
условия и човешки ресурс да бъдат в равностойно положение. 
 

Въпреки посочената от местните структури тенденция към намаляване 
броя на лицата, наемани като лични и социални асистенти в региона, експертите 
в общинската администрация, РДСП и ДСП отчитат като мярка с голям социален 
ефект и най-вече като фактор за превенция, двете практики. 
 
 
3.2.2.  Данни от мониторинга  
 

 Процесът на деинституционализация в област Смолян е стартирал през м. 
април - май 2006 г. с проучване на възможностите за реинтеграция на 
регионално ниво. По инициатива на РДСП - Смолян, със съвместното участие на 
ДСП - Смолян, директорите на двата социални дома и социални работници от 
общините в региона и в страната е направено проучване на възможностите за 
реинтеграция на институционализираните лица в региона. Чрез писма, анкети, 
лични и телефонни разговори са проучени нагласите на около 200 членове на 
семейства на оценяваните лица. Резултатът: само едно лице от ДВПР - с. Ровино е 
реинтегрирано в семейството си. Категоричният отговор на роднините е: “Нямаме 
възможност да се грижим за близките си”. Данните от анкетите на ДСП по места, 
обобщени от РДСП - Смолян, сочат, че основните причини за този отговор са две: 
нисък икономически статус и неразвита мрежа от алтернативни услуги. Липсата на 
каквато и да е подготовка на семействата за завръщането на близките им, е също 

Общи данни 
 
По отношение на социалните институции наблюдението констатира: 
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бариера пред реинтеграцията. През 2007 г., както бе посочено, със заповед на 
изпълнителния директор на АСП към МТСП, се формира Междуведомствена 
експертна комисия на територията на община Смолян. Основната й задача е да 
извърши проучване и оценка на възможностите за извеждане на настанени лица от 
ДВПР - с. Ровино и ДВПР - с. Петково. Междуведомствената експерта комисия 
изготвя социални оценки на 196 домуващи. През м. октомври 2008 г. Комисията 
актуализира оценките. Според нея обаче “в голям дял от случаите няма условия 
и предпоставки институционализираните лица да бъдат изведени от 
домовете”. Само 13 души са оценени като подходящи за 
деинституционализация. Те обаче все още са в институциите. 
 
 Наблюдението в рамките на този проект констатира съществени резултати на 
ниво политики - разработени регионални и общински стратегии и планове за 
регионално и общинско развитие на социалните услуги 2007- 2009 г. Ясна е и новата 
роля на кметовете, общинската администрация и обществените съвети към общините 
в управлението и контрола на системата от социални услуги на местно ниво. 
 
 По отношение на финансирането основен структурен проблем на 
социалната система, който може да се изведе от проведените интервюта в област 
Смолян, е частичната децентрализация на финансирането. Социалните услуги в 
специализирани институции и в общността се определят като делегирани „държавни 
дейности”. Делегираните услуги са публични услуги, които се предоставят по силата 
на решение на правителството, като пряко се финансират чрез общинския бюджет. 
 
 Недостатъчно хоризонтално взаимодействие между РЦЗ, РДСП и 
общинските администрации в решаването на конкретни проблеми от сферата на 
социалните услуги в област Смолян, бе друга констатация на наблюдателите. Най-
показателният пример е съществуващият от години проблем за адекватно 
овладяване на остри епизоди (кризисни състояния) на лица с тежки психични 
разстройства от ДВПР - с. Петково и ДВПР - с. Ровино. До момента на мониторинга не 
бе обсъдена възможност нито за създаването на структура, нито на механизми за 
намиране на изход от рискови ситуации, в каквито са били поставяни нееднократно и 
персонал и пациенти. През последната година е имало около 12 случая в ДВПР - 
с. Ровино и още 6 в ДВПР - с. Петково, в които реакцията на персонала спрямо 
изпаднали в криза потребители, е незаконосъобразна и противоречи на 
стандартите за хуманно отношение. Мониторингът констатира, че представителите 
на РДСП, РЦЗ, ДСП и общинската администрация нямаха информация за 
съществуващите сериозни проблеми в ДВПР - с. Ровино (Вж. Приложение 5: 
Констатации от наблюдението в регион Смолян). Липсва координация между 
отделните служби, отговорни за развитие на социалните услуги на общинско и 
регионално ниво.Възможно решение е разкриване на Кризисен сектор към 
Психодиспансера в община Смолян, който да предлага намесата на специалисти, 
отговаряща на изискванията на националното законодателство6

 Изостава адаптацията и подготовката за реинтеграция на 
институционализираните 200 лица в двете специализирани институции в община 
Смолян. Само идеен проект, към момента на мониторинга, е изграждането на 
преходни пространства/жилища в региона. Недостатъчният ресурс на община 
Смолян би могъл да се компенсира с регионално планиране и разкриване на мрежа 
от трите последователни звена за адаптация към самостоятелен живот - преходно 

 и международните 
стандарти.В рамките на проекта бе инициирана специална работна среща с кмета на 
община Смолян, на която бяха обсъдени възможните спешни мерки за промяна. 
 

                                                 
6 Вж. Наредба №1 от 28 юни 2005 г. за реда за прилагане на мерки за временно физическо 

ограничаване при пациенти с установени психични разстройства, изд. от Министерство на 
здравеопазването и Министерство на правосъдието, обн. ДВ, бр. 56 от 8 юли 2005 г. 
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жилище, защитено жилище, наблюдавано жилище. Би могло да се потърсят 
възможности за развитие в тази посока на регионално ниво - на територията на 10-те 
общини. 
 
 Биологичният модел на грижа в двете специализирани институции в община 
Смолян не е заменен с модела на “водене на случай” от квалифициран терапевтичен 
екип. И в ДВПР - с. Петково, и в ДВПР – с. Ровино бе констатирано, че липсват 
разработени програми за психосоциална рехабилитация. Съществуват инициативи в 
тази насока. Те обаче не са описани като процедури и интервенции, които имат за цел 
постигане на определена степен на развитие на специфични умения. Няма 
инструменти за измерване на промяната, свързани с индивидуалния план за грижа на 
всеки потребител. Липсва структуриране на деня и работа по индивидуални програми 
за всеки потребител. Няма отчет колко на брой, с каква честота и за кои потребители 
са предназначени отделните дейности, както и на базата на какви критерии те се 
включват и съответно при какви техни постижения престават да се ползват от тези 
дейности за целите на своето индивидуално развитие. Изследователите констатираха 
усилия в тази насока: “отваряне към местната общност” в ДВПР - с. Ровино чрез 
културни дейности и прекарване на свободното време в общността; и в ДВПР - с. 
Петково “промяна на отношенията и атмосферата” чрез подобряване на условията в 
средата за живот на част от потребителите от дома. 
 
  Отсъствие на подготвен персонал бе регистриран в институциите. И в 
двата социални дома се правят опити за развиване на програми и инициативи за 
ангажиране на свободното време и за развиване на специфични умения, но поради 
отсъствието на подготвен персонал, усилията се основават на доброто желание и 
интуиция на управлението и персонала в домовете. Има нужда от въвеждането на 
знание и технологии в областта. Както вече бе посочено, в определените от 
правителството единни разходни стандарти в началото на 2009 г. не е посочен 
параграф за предвидени средства за квалификация и преквалификация на 
персонала и за обмяна на опит. По данни на ръководителя на ДВПР - с. Ровино през 
последните години персоналът не е участвал във форми на преквалификация и 
обмяна на опит. Провежданите квалификационни курсове и обмяна на опит в ДВПР - 
с. Петково са инициатива на ръководството и на представители на НПО сектора от 
страната и от Швейцария и Австрия. 
 
 Преструктурирането на персонала не се е случило. Въпреки че има 
напредък в съотношението персонал - потребители в специализираните институции 
(ДВПР - с. Ровино е 1:4, а в ДВПР - с. Петково е 1:2), все още специалистите в 
институциите не достигат. Персоналът е без необходимата квалификация и е с ниска 
образователна степен. Това води и до голямо текучество. Преобладаващ е делът на 
обслужващия персонал. В ДВПР - с. Петково от 52 длъжности, 34 са помощен 
персонал. Добро развитие е назначаването на рехабилитатор в дома. В ДВПР - с. 
Ровино от 52-членния екип, 19 души са санитари.  
 
 Почти още толкова са и другите помощни длъжности. Специалистите са 6 - 
психолог, трима социални работници и двама трудотерапевти. Социален работник с 
образование - география е едно от назначенията в дома. Психологът също е без 
съответната квалификация – педагог по образование. По данни на директора на дома 
само един от специалистите е с необходимата квалификация. Средното заплащане 
на социалните работници и специалистите в сферата на социалните услуги, по 
данни на персонала и специалистите в структурите на системата в община Смолян, 
както вече бе уточнено, е 350-390 лв. Ниското заплащане, отсъствието на 
перспективи за развитие и тежките условия на труд в специализираните институции 
остават сред факторите за отлив на кадри от тях. 
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−  Личен асистент – 398              Социален асистент – 66 

По отношение на социалните услуги в общността наблюдението 
констатира: 

  
Началото на изграждане на алтернативи услуги в общността е 

поставено. По данни на Общинското звено за социални услуги в гр. Смолян 
капацитетът на услугите в институциите все още значително надвишава 
капацитета на комуналните услуги. ”Повечето услуги в общността се 
предлагат само в общинския център Смолян. Обратна е ситуацията със 
специализираните институции. Всичките 4 социални институции в община 
Смолян, две от които са за лица с психични разстройства, се намират в села, 
на около 15 - 40 км. от Смолян, което намалява шансовете за реинтеграция.” 

 
Алтернативните форми на грижи и социалните услуги в общността за лица с 

умствена изостаналост в област Смолян се разкриват по-интензивно след 2006 г. По 
данни на РДСП - гр. Смолян и Общинското звено за социални услуги - Смолян с най-
голям социален ефект в региона са алтернативните услуги: “Личен асистент” и 
“Социален асистент” по НП “АХУ”. Данните за последните три години са: 
 

−  Личен асистент – 362              Социален асистент – 62 
−  Личен асистент – 304              Социален асистент – 41 

 
Както вече бе посочено в този доклад, данните за 2008 г. в област Смолян сочат, 

че около 1/3 от потребителите са лица с психични заболявания и интелектуални 
затруднения. 133 е общият брой на потребителите на двете алтернативи.  
 

Връзката между услугите в общността и институциите отсъства 
 

Само една е услугата в област Смолян, чиято целева група изцяло са деца 
и лица с умствени увреждания. Това е Дневният център в град Смолян. Услугите 
Защитено жилище и ЦСРИ се ползват от 2 лица с лека степен на умствена 
изостаналост. Останалите лица от целевите групи са без психични проблеми и 
умствени затруднения. Никое от лицата, ползващи тези услуги, не идва от двата 
социални дома в областта. Нито социалните домове, нито новите практики включват 
във възгледа си за деинституционализацията съвместни стъпки на сътрудничество и 
индивидуална работа.  
 
 

Конкретни данни 
 

 В ДВПР - с. Ровино само за 42, от общо 99 домуващи, е осигурена по-
благоприятна материална среда – 7 спални за по 6 човека. Въпреки това личното 
пространство остава недостатъчно - от 12 до 25 кв.м. Останалите потребители са 
настанени в необновени помещения. Необходимостта от сериозно подобряване и 
разширяване на материалната среда е разпозната и планирана. Съществува сектор 
„Лежащо болни”, в който са особено тежките случаи. Ръководството има идея този 
сектор да се замени с медицинско лечение в специализирано здравно заведение, 
хоспис или отделение на МБАЛ. Идеята обаче не е конкретизирана - възможно ли е и 
как може да стане това. Има предложение от управлението за намаляване на 
капацитета на дома на 50 - 60 човека. Не е ясно това възможно ли е спрямо тяхното 
състояние и липсата на алтернативни услуги в общността на този етап. Повечето 
потребители са под пълно запрещение – 87 човека и 11 са под ограничено. Това 
е сериозна пречка по пътя за деинституционализацията им. Междуведомствената 
комисия е преразгледала мярката за поставяне под запрещение на 5 случая в ДВПР 

ДВПР - с. Ровино 
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– с. Ровино и запрещението им е променено от пълно на ограничено. 
 
 Външното наблюдение констатира, че има неразбиране на функцията на 
водещия на случай. Вероятно поради отсъствието на знание за подхода. Поради 
това в самооценката се казва, че ДВПР - с. Ровино разполага с 1 водещ на случай. От 
наблюденията става ясно, че няма подготвени кадри за работа по този подход. Дори и 
да има такъв човек, не е възможно той да бъде водещ на 203 случая. Не е ясно как е 
изчислена тази цифра, след като потребителите в тази институция са 99. Смисълът 
на “супервизията” също не е ясен и в самооценката под тази рубрика са поставени 
други дейности. Работата с потребителите включва главно културни и образователни 
мероприятия - насърчаване на “талантите” чрез поетично творчество, певческа група 
“Кокиче”, посещения на театър, концерти, изложби, оперета, поставяне на пиеса с 
автор Златка Терзиева - домуваща в ДВПР, както и прекарване на свободното време 
сред местната общност. Има много на брой мероприятия, но те не са описани 
като специфични интервенции с цел на развитие, оценка на напредъка, 
критерии за вход и изход от тях, времетраене. 
 
 В ДВПР - с. Ровино изследователският екип попадна на стари стереотипи, 
които вече са били предмет на обсъждане и набелязване на мерки за преодоляване 
при предишни наблюдения на БХК в дома през 2002-2003 г.: 
 

• Неадекватна медицинска грижа за хронично болни – сектор „Лежащи ”.  
 
• Овладяване на остри кризисни състояния - чрез изолация, прилагана 

в пълен разрез с нормативната уредба и националните и международните 
стандарти и носеща риск за живота на потребители и персонал.7

 
 

• Отделяне с мрежа и “хелиотепария”, вместо индивидуална системна 
психосоциална работа.  

 
 Преобладаващ е делът на обслужващия персонал: от 25-членния екип, 19 души 
са обслужващ персонал. Специалистите са 6: психолог, трима социални работници и 
двама трудотерапевти. Социален работник с образование - география е едно от 
назначенията в дома. Психологът също е без съответната квалификация и е с 
образование педагог. Проведеният четиридневен семинар “Съвременни тенденции в 
психично-здравната помощ: Преход от институции към услуги в общността” не е бил 
достатъчен, за да се усвои смисълът и задачите на подхода на работа в общността с 
тази група хора. Положено е начало на обмен на опит с другия дом в с. Петково и с 
модели на алтернативна грижа, което може да помогне за подобряване на 
разбирането. Управлението на институцията оценява необходимостта от 
квалифициран персонал. Поискана е още една медицинска сестра – рехабилитатор. 
Става дума обаче за физическа рехабилитация. Идентифицирана е нуждата от 
обучение на съществуващия персонал в умения за работа с потребители с психични 
разстройства и усвояване на добри практики. Направен е списък с темите, които е 
добре да засегне едно обучение на персонала в социалния дом. 
 
 
 

 В средата на 2008 г. е завършено продължилото около 10 години 
строителство на нова сграда. Първите домуващи са настанени в новата сграда в 
ДВПР – с. Петково на 01.07.2008 г. Преобладаващият дял от лицата с психични 
разстройства обаче, все още живее в старата сграда при неподходящо спрямо 
стандарта за грижа условия. По време на наблюдението и заниманията се 

ДВПР - с. Петково 
 

                                                 
7 Вж. в Приложение 5 конкретни данни от мониторинга и интервютата в Смолян. 
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провеждаха в старите, неремонтирани помещения. По данни на директора на ДВПР - 
с. Петково, Николай Гавазов, до края на годината всички домуващи ще живеят при 
нови условия, отговарящи на стандартите.  
 
 81 от домуващите са под пълно запрещение и 8 под ограничено. 
Междуведомствената комисия е предложила за преразглеждане 2 случая от дома. В 
резултат на това в един случай в ДВПР - с. Петково мярката е отменена, в един 
случай има отказ за отмяна на мярката на запрещение.  
  
 Данните за движението в ДВПР - с. Петково, за периода 2000-2008 г., 
илюстрират типичната, за специализираните институции, тенденция: всяко 
освободено място - се попълва веднага чрез централизирания ред на 
настаняване 
 

Изписани 

Данни за движението в ДВПР - с. Петково, за периода 2000–2008 г.  
 

Починали Новоприети 
 24, от които: 
• 12 - преместени в други 

институции 
• 12 - изписани по молба 

на близки  

64 63 

 
 И тук преобладаващ е делът на обслужващия персонал: от 49 длъжности 
34 са помощен персонал. Добро развитие е назначаването на рехабилитатор в 
дома. Въпреки малкия състав от специалисти тук повече личи професионалната 
грижа. Води се стриктна документация и има регулярни екипни съвещания. 
Съществуват разнообразни занимания с потребителите от дома. Те обаче не са 
обособени като програми. Тези занимания засега не са фокусирани около 
изграждането на умения за адаптиране към живот в общността. Вероятно това ще се 
случи с планираното преходно пространство за първите набелязани за извеждане и 
оценени лица от дома. Устойчивото сътрудничество със специалисти от Швейцария и 
Австрия и обучение на медицински сестри от медицински сестри от ДПБ в гр. Варна е 
добра крачка в тази насока. Институцията има годишна програма за повишаване на 
квалификацията на персонала си. Участва в курсовете и програмите на МТСП и АСП. 
Няма регулярна супервизия на работата по случай. 
 
 Главната насока на подобряване на живота на потребителите от дома е 
хуманизиране на средата. В новата сграда на дома спалните помещения са с 2-3 
легла, със самостоятелни санитарни възли, оборудвани са помещения за 
индивидуална работа и занимания по групи – в свободното време и структурирани 
занимания по програми за трудотерапия, рехабилитация, музика, спорт. Финансовият 
ресурс, за около два млн.лв., е осигурен от МТСП. Предстои да завърши и 
реконструкцията на една от старите сгради в дома. До 2012 г. ще бъде оборудван и 
нов рехабилитационен център в социалното заведение - апаратура за опорно-
двигателния апарат, водолечение. Според директора на дома отношенията на 
местната общност към домуващите е много позитивно, те контактуват помежду си, 
играят футбол на местното игрище, домуващите помагат в различни дейности на 
хора от селото. 
 

 През 2002 г., в резултат на партньорство между община Смолян, 
Министерството за международно развитие на Великобритания и Центъра за 
устойчиво развитие – Смолян, е разкрита първата комунална услуга в област Смолян 
- Дневен дом за деца с умствена изостаналост “Звънче”. Поради потребността да се 

Дневен център за деца и възрастни с увреждания – гр. Смолян 
 



Оценка на потребностите за деинституционализация                                                                     33 
 
 
 

 

предостави тази услуга и на лица над 18 години, през 2005 г. община Смолян и РДСП 
- Смолян правят предложение за разкриване на услуга и за възрастни до АСП към 
МТСП. Със заповед на изпълнителния директор на АСП от 01.04.2006 г. услугата е 
преструктурирана в Дневен център за деца и възрастни с увреждания с капацитет 48 
места и с численост на персонала 18 щатни бройки. 
 
 По време на наблюдението услугата се ползваше от 34 потребители 
(почасово и целодневно). Лицата над 18 години в Дневния център в гр. Смолян са 
24. Според Р. Гайдарска - директор на Дневния център, основните насоки на работа в 
Дневния център за деца и възрастни с умствена изостаналост в гр. Смолян са: 
 

• комплексно въздействие с цел възстановяване и развитие на 
увредените лица, 

 
• насърчаване и подкрепа на социалното, емоционалното, 

образователното и културното развитие на всеки потребител като 
доказателство за това, че всеки човек може да развие потенциала си и да 
бъде ценен участник в общността, 

 
• създаване на оптимални условия за корекционно-компенсаторна, 

възпитателна и интеграционна работа, 
 
• оказване на подкрепа на лицата и техните семейства, 
 
• осигуряване постоянна и качествена грижа за всяко лице. 

 
Възпитателите работят по програми, утвърдени от МТСП, които включват 

теми по: развити на комуникативните умения, познания за околната 
действителност, математически понятия и представи, физическо възпитание, 
изобразителна дейност и трудова дейност. В програмата на възпитателите са 
планирани празници и посещения на обществени места, излети и срещи с други 
деца. Корекционно-компесаторната работа на възпитателите е свързана с 
коригиране на вредните навици, придобити в затворената семейна среда, 
изграждане на нови знания и умения за реална ресоциализация. Материалите, 
които се използват във възпитателната работа, са пригодени за деца с 
увреждания.  

 
 Логопедичната дейност се разработва на базата на програми на МОН и в 
съответствие със специфичните особености на всеки потребител. Логопедичният 
кабинет разполага с компютър, със софтуер, разработен от СУ “Св. Климент 
Охридски” – София. В началото на годината се прави оценка на децата, въз основа 
на която се изготвят индивидуални програми за работа. На всяко тримесечие се 
прави оценка на резултата и се актуализират целите, ако е необходимо. В края на 
годината се прави годишен отчет за цялостната дейност и постигнатите резултати.  
  

Рехабилитационната дейност- кинезитерапия и лечебна физкултура. 
Рехабилитационната зала е снабдена с вертикализатор, велоергометър, 
успоредка, бягаща пътека и различни видове помощни средства и 
рехабилитационни уреди. Специалистите изготвят индивидуална програми, 
включващи комплекс от упражнения, игри и занимания за подобряване на общото 
физическо състояние на децата.  
  

Психологът работи за постигане на социална автономност, за развиване на 
познанието и интелектуалния потенциал на децата и младежите. Психотерапията 
мобилизира индивидуалния психосоматичен потенциал и оказва психологическа 
подкрепа на децата с увреждания и на техните семейства и близки за 
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преодоляване на възникналите проблеми и за адаптиране към състоянията на 
хронично заболяване и/или увреждане.  
 

Трудотерапевтичната дейност е свързана с индивидуалните възможности 
и личния избор на всяко лице, съобразена е с вида заболяване, фазите му, а също 
и с функционалното и психичното състояние на потребителите. Основни задачи на 
трудотерапията са развитие на потенциала, коригиране на недостатъците в 
емоционално-волевата сфера, развиване на двигателните умения, формиране на 
личността чрез развиване на трудови умения. В дневния център няма потребители 
от институциите, но директорката изрази готовност да сътрудничи с консултиране 
и оценка за интегрирането на хора с ментални увреждания от институции, ако те 
започнат живот в общността. 

 
В периода 2002 г. – 2006 г. в рамките на проект “Бъдеще за всички” 

специалистите от Дневния център за деца и възрастни с увреждания “Звънче “ – гр. 
Смолян са участвали в обучителни модули, организирани от Фондация “Карин дом” – 
гр. Варна. В периода 2007 г. – 2009 г. специалистите са включени в обучителен проект 
“Детето и неговите симптоми”, който се осъществява от сдружение “Дете и 
пространство” и “Лекари на света” – Франция. 

 

- Създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, защита и 
социална интеграция на потребителите. 

Защитено жилище – гр. Смолян 
 
 Защитеното жилище в гр. Смолян е разкрито на 04.01.2008 г. със заповед на 
изпълнителния директор на АСП. То е апартамент в жилищен блок с капацитет 6 
места и щатен персонал - 4 души. Потребителите на тази услуга, в момента на 
изследването, бяха трима младежи на възраст от 19 до 29 години. Един от 
потребителите идва от СУПЦ - гр. Пловдив, с диагноза лека умствена изостаналост, 
вторият потребител е от ДДЛРГ – с. Широка лъка, а третият потребител е от 
общността. От тримата потребители само един е назначен на трудов договор. 
 
 По данни на Росен Кубински - ръководител на защитеното жилище в гр. 
Смолян, системата от грижи включва: 
 

 
- Осъществяване на дейности за постигане на социално включване и 

изграждане на социални умения.  
 
- Осигуряване на пълноценен и самостоятелен живот в подходяща среда, 

близка до семейната, с възможност за подкрепа и изява. 
 
 Целевата група, ползваща услугата, включва младежи на възраст от 18 до 29 
години, които се нуждаят от подкрепа за социална интеграция и професионална 
реализация при прехода към самостоятелен живот. Те могат да бъдат лица, 
напускащи специализирани институции; лица от общността, които не получават 
подкрепа от биологичните си семейства; от многодетни семейства; младежи с тежки 
социални и поведенчески проблеми; с родители, страдащи от тежки хронични 
заболявания. Срокът на престоя в “Защитеното жилище” е до една година с 
възможност да бъде продължен по преценка на Комисията по настаняване и 
извеждане, в зависимост от индивидуалните потребности на младежите. Защитеното 
жилище в град Смолян разполага с три спални, обща дневна, кухня, санитарни 
помещения (баня и две тоалетни, перално помещение). Услугата се предоставя от 
екип от професионалисти – трима социални работници и един психолог. Под тяхно 
наблюдение младежите усвояват умения за готвене, работа с домакински уреди, 
поддържане на лична хигиена, миене на чинии, пране на дрехите, оправяне на 
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леглата и почистване на стаите, умения да общуват. Двама от потребителите работят. 
Въведена е и практиката доверено лице (ментор). Настанените в защитени жилища 
имат индивидуални планове и програми за развитие. Определят се и срокове за 
изпълнението на поставените цели, като се съблюдава спазването им. По данни на 
ръководителя на защитеното жилище Росен Кубински, екипът ежеседмично планира 
своите дейности. Основните задължения са: психологически и социални консултации; 
контрол и наблюдение в защитеното жилище; индивидуални и групови срещи с 
младежите; работа по индивидуалните планове; водене на документацията по 
случаите; екипни срещи; поддържане на добро сътрудничество с Община Смолян, 
Дирекция “Социално подпомагане”, Дирекция “Бюро по труда”.  
 

Според ръководителя на защитеното жилище основните проблеми са: 
 

• Малък брой желаещи да ползват услугата. 
 
• Ниските работни заплати в региона, поради което младежи от други 

региони не проявяват желание да кандидатстват за ползване на услугата. 
 
• Младежите, напускащи специализирани институции, не притежават 

елементарни умения да се грижат за себе си и да се справят 
самостоятелно. 

 
• Трудности при трудовата реализация на потребителя с водеща 

диагноза “Лека умствена изостаналост” - липса на трудови навици, 
необходимост от постоянно наблюдение и контрол. 

 
 По данни на персонала настанените в защитеното жилище нямат проблеми със 
съседите в блока. Добра идея би било защитеното жилище да има „Ден на 
отворените врати”, за да се запознаят хората от жилището със съседите, околните 
магазини и местния полицейски служител. Всички потребители имат активни контакти 
с външния свят - посещават кафенета, общината, магазини, тържества. По-
ограничени са контактите на потребителя с лека умствена изостаналост. Нуждата от 
придружител при контакти в различни обществени институции е налице. 
 
 

 Основните дейности в ЦСРИ - гр. Златоград са: социална рехабилитация и 
интеграция, социално консултиране, психологическо консултиране, трудотерапия, 

Център за социална рехабилитация и интеграция – гр. Златоград 
 
 Услугата е разкрита в началото на 2008 г. , с капацитет 35 души. В Центъра за 
социална рехабилитация и интеграция се предоставят краткосрочни и дългосрочни 
социални услуги. За периода 01.01.2008 г. – 30.09.2008 г. ЦСРИ – гр. Златоград е 
предоставил дългосрочни социални услуги на 35 лица с увреждания от община 
Златоград. По данни на директора г-н Н. Шопов сред потребителите е имало само 1 
лице със степен на умствена изостаналост. 
 
 В началото на 2008 г. към екипа на ЦСРИ – гр. Златоград, в рамките на проект 
по Националната програма “Асистенти на хора с увреждания” – “Социален асистент”, 
са назначени 5 социални асистенти, които обслужват 7 лица с физически 
увреждания. През м. юни 2008 г. е проведен шестдневен курс по компютърна 
грамотност за хора с увреждания. Курсът е включен в план за работа по социалната 
програма на общинската администрация - гр. Златоград. В курса участват 10 лица с 
увреждания. Назначените специалисти в ЦСРИ са психолог, социални работници, 
рехабилитатор, трудотерапевти. Всеки понеделник се провежда оперативка за 
планиране и разпределяне на дейностите. 
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рехабилитация, образователна програма. В програмата са заети всички потребители 
на социални услуги в ЦСРИ, като са разпределени в групи според потребностите. 
Предвидено е обучение на хората с увреждания за правата им в Европейския съюз, 
което ще се проведе в края на месец октомври. Провеждат се беседи на различни 
житейски теми, здравни беседи, четене на художествена литература. Правят се 
екскурзии с развлекателна и образователна цел. Периодично се обучават в социални 
умения. 
 
 

   специализирани институции - 3:  

Б. Северозападен регион -  Враца 
 
 В периода м. октомври – м. ноември 2008 г. изследователите осъществиха 
наблюдения на всички форми на институционална и алтернативна грижа за 
възрастни с умствени увреждания в област Враца. Бяха посетени: 
 

 
• ДМУИ - с. Три кладенци, община Враца, с капацитет 41 места (заети 41 

места), за възрастни от 18 до 35 години; 
• ДДМУИ – гр. Мездра, с капацитет 72 места (заети 71 места); 
• ДВУИ - с. Бутан, община Козлодуй, с капацитет 80 места (заети 61 

места). 
 
  алтернативни форми – 4: 

 
• Дневен център за деца и възрастни с увреждания “Зорница” - гр. 

Враца, с капацитет 50 места (заети 50 места); 
• Защитено жилище - гр. Мездра, с капацитет 6 места (заети 6 места); 
• ЦСРИ – с. Бутан, община Козлодуй, с капацитет 60 места (заети 60 

места);  
• Защитено жилище – с. Гложене, с капацитет 8 места (заети 8 места). 

 
 Бяха проведени и две работни срещи във Враца и в Козлодуй. В 
предварителната работна среща във Враца участваха: ръководители и експерти от 
РДСП, от общинските Дирекции “СП” и Общинските звена за социални услуги във 
Враца и Мездра, директори на специализирани институции и ръководители на 
алтернативни услуги.В предварителната работна среща в Козлодуй се включиха 
кметът и зам. кметът, отговарящ за социалните дейности на община Козлодуй, и 
ръководителката на Общинското звено за социални услуги. 
 
 Основният извод, който се налага от мониторинга за хода на 
деинституционализацията е, че в регион Враца са направени първите сериозни 
стъпки за деинституционализация на социалните услуги. Формулирана е регионална 
политика и е разработена стратегия за развитие на социалните услуги в 
областта. И в трите наблюдавани общини – Враца, Мездра и Козлодуй, са 
разработени общински планове за развитие на социалните услуги. В община 
Мездра е създадена Междуведомствена експертна комисия, която ефективно 
координира планирането и прилагането на местните политики за 
деинституционализация. В ДДМУИ - Мездра е разработена методика за 
индивидуална оценка на потребителите с цел деинституционализация и включване в 
програми и форми на грижи в общността. Проучени са възможностите за връщане в 
семействата на хора от домовете. Направено е проучване на нагласите за 
реинтеграция на домуващите и в трите специализирани институции на територията 
на област Враца.  
 
 И в трите социални дома се правят опити за развиване на програми и 
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инициативи за ангажиране на свободното време и за развиване на специфични 
умения, но поради отсъствието на ясни стандарти за тези програми, основани на 
научни критерии, както и на специализирана подготовка на персонала с оглед на 
новата задача – адаптация за живот в общността, голяма част от усилията са 
несистемни и обхващат малка част от потребителите – по-леките случаи. За по- 
тежките случаи все още не се допуска в умовете на служителите възможност за 
живеене извън домовете. На тях се гледа като на хора без бъдеще извън рамките на 
институцията. Силно обнадеждаваща тенденция е планираното изграждане на нови 
социални услуги в общността на територията на област Враца: предвидено е 
изграждане на 3 Дневни центъра за възрастни с увреждания в Община Козлодуй 
(с. Хърлец, с. Гложене, с. Крива бара) и 4 защитени жилища (Община Мизия – 1, 
Община Мездра – 2, Община Враца – 1). 
 
 Въпреки направеното за трансформацията на институционалната система в 
система за грижи в общността, особено през последните три години, в област Враца 
основните стъпки на трансформацията на институционалния модел в система от 
услуги в общността все още предстоят. Капацитетът на две от трите институции в 
областта се запазва. Не са предприети стъпки за преоценка на мярката 
поставяне под запрещение на институционализираните лица в трите институции в 
област Враца, което е първото препятствие, когато усилията за 
деинституционализиране и завръщане в общността се активизират. Алтернативните 
форми, които съществуват на този етап, не са насочени към работа с хора от 
институциите. Тяхната работа се отчита от екипа като полезна с оглед на 
превенцията на постъпване в институции. До момента са изградени само две 
защитени жилища, които са насочени към подготовка за реинтеграция на 
институционализираните лица. Липсва общо планиране и сътрудничество между 
институциите и алтернативите по индивидуални планове на грижа за хора, които се 
подготвят за адаптацията си към живот извън дома. Не се е случило 
сътрудничеството между РДСП, ДСП и общините и областта за съвместно 
планиране на усилия по обща местна политика в областта на грижата за тези две 
групи хора. Това спъва хода на реформата и води често до неефективно използване 
на местните ресурси. 
 

1. Социално -демографски профил  

Област Враца е разположена в Северозападен планов регион и в нейните 
административни граници попадат десет общини - Враца, Борован, Мездра, 
Криводол, Хайредин, Мизия, Бяла Слатина, Оряхово, Роман и Козлодуй, с общо 123 
населени места. Към 31.12.2004 г. населението на област Враца е 212 656 жители. 
Във всички райони за планиране през 1997-2004 г. се наблюдава спад на 
населението, като в Северозападен регион той е -1,4 %. Основните причини са 
отрицателният естествен прираст и вътрешната миграция. Около 2/3 от 
мигрантите са във възрастовия диапазон 10-39 години. Анализът на данните от 
началото на 90-те години откроява следните основни тенденции в демографското 
развитие и потенциала на област Враца. Ясно изразена е депопулацията на 
региона, която протича с темпове, над средните за страната. Процесът на 
застаряване се проявява както в селата, така и в градовете, като в селата средната 
възраст на населението е по-висока в сравнение с тази в градовете. По данни на 
общинската администрация, през последните години, икономическото състояние на 
стопанските обекти в област Враца се характеризира с: продължителна устойчиво 
ниска икономическа активност; закъснял процес на приватизация; слаба 
финансова дисциплина. Преобладаващи са стопанските единици с персонал до 10 
души.  
 
 На територията на Област Враца хората с увреждания са около 11 000. В 
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стратегията за развитие на област Враца до 2010 г., по Приоритет 4.3. 
Подобряване нивото на здравните и социални грижи за нуждаещото се население 
от област Враца, съществува мярка, свързана с деинституционализацията - Мярка 
4.3.1. Изграждане на медицински центрове, социални домове за възрастни хора 
и хора с ментални увреждания и оборудване на социални центрове в населените 
места на област Враца. Промоция на услугите на центровете. Подпомагане на 
хората, грижещи се за болни или възрастни роднини.  
 
 
Община Враца 
 
 До 2004 г. Враца е определена, като община в “индустриален упадък”. Съгласно 
изискванията на влезлия в сила от 20.02.2004 г. и изменен през април 2005 г. нов 
Закон за регионално развитие, Враца е близо до общините, които могат да бъдат 
определени като “райони в икономически растеж”, но все още продължава да бъде 
район за целенасочено въздействие. Това означава отпускане на допълнителни 
средства от републиканския бюджет в подкрепа на реформите и стабилизирането на 
икономиката.  
 
 Броят на хората с трайни увреждания в общината е 2564 човека. Децата с 
тежки увреждания са 52, от които 22 - първа група с чужда помощ. 
 
 
Община Мездра

• Приоритетно развитие на социалните услуги в общността за хората с 
увреждания и подобряване условията за живот на настанените в 
специализираните институции; 

  
 

Община Мездра е с население 23 594 жители (31.12.2006 г.). Икономическият й 
профил е доминиран от промишлеността: добив и обработка на врачански камък, 
производство на машинни части, строителни и инертни газове, бетонови и варови 
разтвори, строителство, текстилна индустрия, производство на пиво, малц, 
биопродукти и селскостопанска продукция.  
 

В Стратегията за равнопоставеност и равни шансове на хората с 
увреждания в община Мездра 2006 – 2013 г. са посочени следните оперативни цели: 
 

 
• Осигуряване на преход от институционални грижи към услуги в 

общността чрез приоритетно развитие на алтернативни услуги и 
деинституционализация; 

 
• Подобряване на материалните условия и качеството на живот в 

специализираните институции; 
 
• Осигуряване на равни възможности за спорт, отдих, туризъм и участие в 

културния живот.  
 
 
Община Козлодуй

Община Козлодуй включва 4 села. Населението й е 23 192 жители (31.12.2006 
г.). Икономическият профил на общината се представя от енергийната промишленост 
- производство на електрическа и топлинна енергия. Оперативният план за 
действие за равноправно интегриране на малцинствените групи в обществото, за 
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периода 2008-2010 г. на община Козлодуй, включва като цели: 
 

• Разширяване на мрежата за социални услуги по местоживеене на 
нуждаещи се граждани.  

 
• Разширяване на разнообразието от алтернативните форми на услуги: 

ЦОП, Дневен център за възрастни хора с увреждания, Защитено жилище, 
Дневен център за деца в риск. 

 
 

2. Карта на социалните услуги в област Враца  
 

Към момента на мониторинга общият брой на възрастните с ментални 
затруднения, обхванати във форми на социални услуги в регион Враца 
(институционална грижа и услуги в общността), е 247 лица (183 са настанени в ДВУИ 
и 64 са обхванати в Дневен център и 2 защитени жилища). Към момента на 
проучването ЦСРИ – с. Бутан не предоставя психосоциална рехабилитация за 
възрастни с умствени затруднения. По данни на РДСП - Враца броят на лицата над 
18 - годишна възраст, ползващи услугите “Личен асистент” и “Социален асистент” 
в областта е 1218 (бел. данните се отнасят и за лица без увреждания). 
  
 
2.1 . Институционална грижа/специализирани институции  
 

Социалните услуги за възрастни в област Враца се предоставят в три 
специализирани институции: 
 

• ДВУИ – с. Три кладенци - Община Враца, с капацитет 41 места (заети 
41 места), на възраст от 18 до 35 г. 

Община Враца 
 

 
• ДВУИ – с. Бутан – Община Козлодуй, с капацитет 80 места (заети 71 

места), жени над 18-годишна възраст, чакащи – 9 човека. 
 
• ДДМУИ – гр. Мездра, с капацитет 72 места (заети 71 места) (бел. 

Основанието за наблюдение бе, че 30 от институционализираните 
младежи в ДВУИ са навършили 18 години). 

 
Чакащите за настаняване в ДВУИ са 9 души. Разкрити са и домове за стари 

хора, включително и с физически увреждания – с. Попица, община Бяла Слатина; гр. 
Враца; с. Липница, община Мизия; гр. Козлодуй; гр. Хайредин (с отделение за лежащо 
болни). 
 
 
2.2. Социални услуги в общност та 
 
 Броят на обслужваните лица с ментални проблеми, в дневни 
алтернативни форми, в областта, е общо 64 човека. Повечето от тях – тези в 
Дневния център - не са от институции. Услугата дневен център засега е предимно 
фактор за превенция срещу институционализацията на нови потребители и 
задържането им в общността чрез дневни форми на грижа,отколкото мярка за 
реинтеграция на настанени в социални домове в региона. 14-те потребители на 
услугите, предоставяни в защитените жилища в Мездра и в Гложене, следват пътя на 
деинституционализацията - те са изведени от институции. Планирането на нови 
защитени жилища е добра перспектива в тази посока. Ако тя се съчетае със 
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сътрудничество по отделните случаи, между домовете от една страна и защитените 
жилища, дневните центрове и ЦСРИ, от друга, това ще доведе до предоставянето на 
по-големи шансове за успешно завръщане в общността. Алтернативните услуги в 
общността са 4 в областта до момента на проучването. По вид те се разпределят 
така: ЦСРИ – 1 (бел. ползва се епизодично от потребители на ДВУИ - с. Бутан, 
предимно предоставя услугата физикална рехабилитация на местното население), 
Дневен център за деца и възрастни с увреждания – 1, Защитено жилище – 2. По 
общини разпределението е следното: община Враца – 1, община Мездра – 1 и 
община Козлодуй – 2. 

 

• Дневен център за деца и възрастни с увреждания “Зорница”- гр. 
Враца, с капацитет 50 места (заети 50 места). 

Община Враца 
 

 

• Защитено жилище - гр. Мездра, с капацитет 6 места (заети 6 места). 
Всички те са изведени от ДДМУИ - гр. Мездра. 

Община Мездра 
 

 

• Център за социална рехабилитация и интеграция – с. Бутан, с 
капацитет 60 места (заети 60 места), 1 от тях с лека умствена 
изостаналост, чакащи – 3 човека. 

Община Козлодуй 
 

 
• Защитено жилище - с. Гложене, с капацитет 8 места (заети 8 места), 

жени. Всички те са изведени от ДВУИ - с. Бутан. 
 

• Защитено жилище – 1 

Община Мизия 

 
Перспективата пред алтернативните форми за хора с психични и ментални 

увреждания, според посоченото в Регионалната стратегия, е разкриването на нови 
социални услуги в общността: 

• Дневен център за възрастни с увреждания – с. Хърлец; 

• Дневен център за възрастни с увреждания – с. Гложене; 

• Дневен център за възрастни с увреждания – с. Крива бара. 

 
2.3. Мерки по проекти и програми -  лични и социални асистенти 
 

По данни на РДСП - Враца броят на лицата над 18 - годишна възраст, ползващи 
услугите “Личен асистент” и “Социален асистент” в областта е: 

 
• Личен асистент – 605 
• Социален асистент – 613 

 
Тези форми са оценявани от местните структури, ангажирани с 

деинституционализацията, като много подходяща и за подкрепа на хора с 
увреждания в семейна среда. През 2008 г. в община Враца работят 87 домашни 
помощници по Национална програма “ОСПОЗ” и 30 социални асистенти, които 
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обслужват 351 лица. През октомври 2008 г. Община Враца е изготвила и внесла 
проект “Заедно за по-добър живот”. Той ще осигури 25 социални асистенти и 
домашни помощници. 
 

Видовете социални услуги за хора с увреждания в обичайната домашна 
среда в община Враца се разпределят така: 
 

• Личен асистент – 62; 
• Домашен социален патронаж – бр. обслужвани лица – 193; 
• НП “Асистенти на хора с увреждания” – социален асистент – 39 

специалисти, обслужват 120 лица; 
• НП “От социални помощи към осигуряване на заетост” – ДСП – 25 

специалисти, обслужват 150 лица.  
 
 Според експертите от община Мездра броят на социалните асистенти е 
недостатъчен в момента, за да покрие нуждите на потребителите. В същото време 
съществен проблем е назначаването на подходящи хора на тези места, за да се 
гарантира високо качество на грижата. 
 
 
2.4. Превенция и реинтеграция 
 

 През 2007 г., със заповед на изпълнителния директор на АСП към МТСП и на 

Област Враца 
 
 Данните за приема в специализираните институции в региона очертават 
следната моментна снимка: поради централизираното настаняване, капацитетът на 
другите два дома остава непрекъснато запълнен – на мястото на всеки напуснал, 
идва нов. По данни на РДСП - Враца настаняването в ДВУИ - с. Бутан е 
преустановено поради предстояща реконструкция на сградата на дома. В ДДМУИ – 
гр. Мездра, за периода 2005 –2008 г., са настанени 6 човека: 4 от семейна среда и 2 
от друга специализирана институция. 
 

Общо 23 човека са напуснали домовете с цел реинтеграция – от ДДМУИ гр. 
Мездра – 12 и от ДВУИ с. Бутан – 3 (2004 г.) и 8 (2008г.). И в двата дома се планират 
и оценяват хора за следващо извеждане. За 30 младежи от ДДМУИ - гр. Мездра, 
навършили 18 г. се планира извеждане. Надеждата на местното ръководство и това 
на дома е потребителите да бъдат пренасочени към двете нови защитени 
жилища,чието разкриване предстои. Обнадеждаващ резултат е, че напусналите дома 
за периода 2005-2008 г. са 12, в сравнение с настанените 6 човека за същия период. 
От напусналите ДДМУИ - гр. Мездра 12 човека – 3 са реинтегрирани в семейна 
среда, 9 са в защитено жилище. От пренасочените 11 потребители от ДВУИ – с. 
Бутан – 9 са настанени в защитено жилище, 2 се завръщат в семействата си. 
Изводът е, че реалистичната форма на реинтеграция, засега, е защитеното 
жилище. 
 
 Няколко са насоките, в които област Враца работи за превенция на 
настаняването на възрастни с ментални дефицити в домове. Първото усилие е 
чрез намаляване на капацитета на институциите. За ДВУИ - с. Бутан общинското 
ръководство планира намаляване на капацитета от настоящите 80 места на около 50. 
Капацитетът на ДМУИ – с. Три кладенци е намален от 60 на 41 места през 2006г. 
Друга насока за превенция е активното развитие на програмите социален и личен 
асистент, чрез които се избягва институционализирането на нови хора, дошли от 
живот в семейна среда. Планира се развитие на тази услуга във всичките общини на 
областта. 
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кмета на община Мездра, се формира Междуведомствена експертна комисия на 
територията на община Мездра. Основната й задача е да извърши проучване и 
оценка на  възможностите за извеждане и реинтеграция на настанени лица в 
ДДМУИ – гр. Мездра. Междуведомствената комисия изготвя социални оценки на 
всичките 71 потребители на услуги в ДДМУИ - гр. Мездра. Комисията изготвя и 
доклад-предложение и списък на 30 лица, подходящи за прием в защитено жилище и 
оценени като годни за реинтеграция. В началото на 2008 г. в първото разкрито 
защитено жилище, в двора на ДДМУИ - гр. Мездра, са настанени първите 6 лица, 
навършили 18 години. Водещата им диагноза е лека степен на умствена 
изостаналост. През м. октомври 2008 г. Комисията актуализира оценките. 
Изследователите присъстваха на някои от интервютата на Комисията с потребители 
от ДДМУИ - гр. Мездра. (Виж по-долу в доклада – повече информация за процедурата 
на оценяване). Всичките 30 потребители, навършили 18 години, бяха оценени като 
подходящи за “завръщане в общността“. Перспективата да бъдат изградени в гр. 
Мездра, извън територията на социалния дом за деца и младежи, още две защитени 
жилища, в които да се настанят адаптираните 6 човека от сегашното 
защитено/преходно жилище и извеждането на нови потребители от дома, са 
следващите стъпки от плана за реинтеграцията в община Мездра.  
 
 Реални стъпки за реинтеграция са направени и в защитеното жилище в с. 
Гложене, община Козлодуй, където от ДВУИ - с. Бутан са изведени 8 жени. 
Изследователите констатираха, че потребителките вече се обучават от екипа на 
защитеното жилище и им се търсят работни места. Според общинското ръководство 
перспективата е закупуването на отделна сграда, която да продължи пътя на 
трансформация, чрез още едно защитено жилище за жени от ДВУИ - с. Бутан. Правят 
се усилия за настаняване на квартира при местни хора на част от жените, които вече 
са изведени в защитеното жилище в с. Гложене.  
 
 През 2004 г. от ДВУИ - с. Бутан са изведени първите 3 потребителки - 1 в 
защитено жилище – гр. Видин и 2 са върнати в семействата си. През 2008 г. са 
изведени 8 потребителки в защитено жилище - с. Гложене, общ. Козлодуй. 
 
 През 2006 г. ръководството на ДМУИ - с. Три кладенци, съвместно с ДСП - 
Враца, предприема мерки за реинтеграция. Изпратени са писма до близките на 
всички потребители на социални услуги, настанени в социалното заведение. До деня 
на мониторинга няма нито един случай на потвърдено желание за завръщане в 
семейството на някое от институционализираните лица. 
 
 
3. Модели на социални услуги в област Враца -  политики и практики  

 
3.1 .  Политики  
 
 По данни на РДСП - Враца в 7-те общини на област Враца: Бяла Слатина, 
Враца, Мездра, Мизия, Козлодуй, Хайредин, Роман, са приети планове за развитие 
на социалните услуги. Изготвена е Регионална стратегия за развитие на 
социалните услуги в област Враца за периода 2007-2009 г. През 2008 г. общинските 
планове са актуализирани и приети с решения на общинските съвети. До края на м. 
октомври 2008 г. са актуализирани и регионалната стратегия и планът за развитие на 
социалните услуги в област Враца.  
 
 Основните насоки на развитие на системата от социални услуги в област 
Враца, според Регионалната стратегия, са: повишаване качеството на грижата в 
специализираните институции и деинституционализация чрез превенция на 
институционализирането и чрез реинтеграция. Подобряване на средата, 
индивидуализиране на медицинската грижа и на психосоциалната работа с 
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потребителите от специализираните институции са основна цел, заложена в 
Регионалната стратегия и в общинските стратегии за развитие на социалните услуги 
в трите наблюдавани общини от област Враца - община Враца, община Мездра и 
община Козлодуй. В Регионалната стратегия за развитие на социалните услуги в 
област Враца е записано и още, че основната посока на деинституционализация през 
следващите години ще бъде “изграждането на регионална мрежа от социални 
услуги в общността”. 
 

В Регионалната стратегия се предвижда изграждане на още 4 алтернативни 
форми до 2009 г. – 3 дневни центъра за лица с увреждания в община Козлодуй 
и 1 защитено жилище в община Мизия с целева група деца и лица с умствени 
увреждания. 
 
 В Общинската стратегия на гр. Мездра е уточнено, например, че “преходът 
от институционални грижи за възрастни с увреждания към услуги в общността 
ще се осъществи чрез: създаване на нови алтернативни социални услуги и 
пълноценно използване на ресурса на съществуващите социални заведения и 
постепенното им трансформиране в дневни центрове за предоставяне на 
социални услуги.” 
 
 В Общинския план на гр. Враца за развитие в областта на социалната 
политика е записано, че “стратегическа цел е подобряването на качеството на 
живот на хората от уязвимите групи”. Като приоритет е записано “развитието на 
нови социални услуги в община Враца чрез разкриване на защитени жилища, 
дневни центрове за възрастни, социални трапезарии, центрове за обществена 
подкрепа”. Друг приоритет от общинския план е: “максимално използване на 
потенциала на неправителствените организации като фактор за въвеждане 
на нови модели за социално обслужване”. 
 
 
3.2. Практики -  данни от самооценките и от мониторинга  

 
В рамките на периода м. октомври – м. ноември 2008 г. екипът изследователи от 

БХК и БИОХ осъществи наблюдения на 3 специализирани институции и 4 
алтернативни форми на територията на област Враца (Виж. точните данни в 
раздела за региона).  

 
Наблюдаваните сфери и в този регион бяха: 

 
• Структурни промени в системата за социални грижи: институционален 

модел и услуги в общността; 
 
• Промяна в управлението – Финансиране; 
 
• Преструктуриране и преквалификация на персонала. 

 
 

3.2.1 .  Данни от самооценките 
 
 Данните от самооценките посочват следните основни пречки пред 
реалната деинституционализация на местно ниво: 
 

• В управлението 
 

Според кмета на община Козлодуй - Румен Маноев: “За стимулиране на 
семействата на лицата с психически и умствени увреждания, които могат да се 
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грижат за близките си в семейна среда, е необходима промяна в 
законодателството, касаеща размера на заплащането на лицето - личен 
асистент. Социалните услуги, предлагани в общността – “Домашен помощник”, 
“Социален асистент”, Домашен социален патронаж, да бъдат делегирани 
държавни дейности, като по този начин се гарантира сигурност за 
потребителя. Дейността ще е устойчива, по-голям брой нуждаещи се ще ползват 
тези услуги, тъй като на практика те са много по-евтини от услугите, 
предоставяни в институциите.” 
 

• Във финансирането 
 
 Една от бариерите пред усъвършенстването на социалните услуги, посочена 
както в Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Мездра, 
така и в интервюто, проведено от изследователите с кмета на община Козлодуй е 
“зависимостта от централното бюджетно финансиране”. 
 

Според директорите на ДВУИ – с. Бутан, ДДМУИ - гр. Мездра и ДМУИ - с. Три 
кладенци децентрализацията на финансирането е възможност за ръководителите на 
специализирани институции да управляват финансите на институцията, която 
ръководят по - добре – да определят заплатите на персонала в рамките на 
гласуваната средна брутна работна заплата от Общинските съвети. Единните 
разходни стандарти за делегираните държавни дейности, според тях обаче, не са 
достатъчни за финансирането на качествени услуги. Въпреки че според кмета на 
община Мездра Иван Аспарухов “добрият мениджър се справя и с малко 
средства, а делегираният бюджет позволява въвеждането на проектно 
бюджетиране в социалния сектор - възможност за дългосрочно планиране на 
финансите като условие за по-ефективно управление на системата от социални 
услуги, все пак за качествена социална реформа са нужни повече средства“. 
Според Румен Маноев - кмет на община Козлодуй, проектобюджетите за 
социалната сфера, изготвени от общините, невинаги се вземат под внимание при 
определяне на разходните стандарти, определяни на централно ниво. Той смята, че 
“държавата делегира широки отговорности на общините” и “орязани 
бюджети”. “Доколкото държавната политика по деинституционализация не е 
напълно финансово обезпечена, общината разкрива алтернативни социални 
услуги в общността с големи усилия – с проекти, които невинаги се одобряват 
или с местни ресурси, които са недостатъчни; по-добрият вариант за хората с 
увреждания – ментални и психически, е те да са в семейна среда, като им се 
предоставят социални услуги в общността, ориентирани така, че да дават 
възможност потребителят да е активен участник в процеса на предоставяне на 
услугата." 

 
 През 2007 г. директорите на Дневния център за деца и възрастни с 
увреждания - гр. Враца, ДМУИ - с. Три кладенци и Домашен социален патронаж 
внасят в МС писмо, в което изразяват неудовлетворението си от размера на 
работните заплати в сектора. Направени са и конкретни предложения. В отговора 
си от 26.10.2007 г. началник отдел “Приемна” на МС, Соня Божикова, отговаря: 
”Правителството подхожда с изключителна отговорност към тези важни 
обществени въпроси, свързани с подобряване на социалния статус. Провеждат се 
консултации с оглед оптимизиране на структурите и съобразно бюджетните 
възможности на страната, да се търсят удовлетворяващи решения.” 
 

•  В практиката 
 

Основната бариера пред прехода от институционална грижа към услуги в 
общността и в семейна среда, както се посочва и в самооценката на община Мездра, 
е: "недостатъчност или липса на алтернативни форми на услуги". Според 
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директорката на ДВУИ - с. Бутан – Румяна Георгиева, крайно наложително е 
обучение на персонала в "умения за работа с лица с умствени затруднения". 
Нужно е и обучение в "умения за справяне със стреса от работата с 
институционализирани лица". 
 

Една от препоръките на Минка Тодорова – директор Дирекция Социално 
подпомагане, община Козлодуй е: „да се обучат част от специалистите, 
работещи в Дирекцията, конкретно в спецификите на проблемите, касаещи 
деинституционализацията. Така би могло да се работи по-успешно.”  
 

Според ДСП - Козлодуй основната пречка за връщането на потребителите от 
домовете в техните семейства е “физическата и емоционална невъзможност на 
близките да се справят с проблема.” Ето защо “политиката за 
деинституционализация изисква време, а също и наличие на алтернативни форми на 
социални услуги.” 
 
 Управлението на ДВУИ - с. Бутан смята, че “основните бариери пред 
реализацията на политиката за психично здраве за хората с тежки психични 
заболявания са: дискриминацията, предразсъдъците и неразбирането, 
свързани с психичната болест. Главна цел за преодоляване на тези бариери е 
реализация на широка информационна кампания срещу дискриминацията.” 
 
 
3.2.2.  Данни от мониторинга  
 
Общи данни 
 

По отношение на социалните институции наблюдението констатира: 
 
 Поставено е начало на процеса на деинституционализация на грижите за 
хора с тежка психична болест и с ментални увреждания в област Враца. През 2007 г., 
както вече бе посочено в доклада, със заповед на изпълнителния директор на АСП 
към МТСП и на кмета на община Мездра, се формира Междуведомствена 
експертна комисия на територията на община Мездра със задача проучване и 
оценка на възможностите за извеждане на настанени лица в ДДМУИ – гр. Мездра. 
Междуведомствената комисия изготвя социални оценки на всичките 71 потребители и 
прави доклад - предложение със списък на 30 лица, подходящи за прием в защитено 
жилище и оценени като годни за реинтеграция. През м. октомври 2008 г. Комисията 
актуализира оценките. Наблюдателите присъстваха на моменти от заседанието на 
Междуведомствената комисия – община Мездра, проведено на 07.10.2008 г. 
Шестчленната комисия заседаваше в ДДМУИ. В състава й бяха включени: 
наблюдаващият ДДМУИ психиатър – д-р Петя Кирякова, ст. мед. сестра в ДДМУИ, 
представител на ДСП - Мездра, гл. експерт от Общинското звено за социални услуги, 
председателят на Обществения съвет за социално подпомагане - гр. Мездра. 
Социалната оценка на потребностите бе направена индивидуално, чрез метода на 
интервюто, с потребителя и с представител на персонала – социален работник, мед. 
сестра. В рамките на около 20-30 минути комисията разговаря с тях. В окончателните 
социални оценки се обобщават данни за актуалното развитие и възможностите на 
лицата със специфични потребности - лична хигиена, поведенчески характеристики, 
специфични нужди, придобиване на знания и способност за ориентация, корекции и 
развитие на умения, медицински нужди. В ДДМУИ - Мездра е разработена методика 
за индивидуална оценка на придвижването към целта – деинституционализация и 
включване в програми и форми на грижи в общността. Проучени са възможностите за 
връщане в семействата на хора от домовете.Направено е и проучване на нагласите 
за реинтеграция на домуващите и в трите специализирани институции на 
територията на област Враца.  
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Обобщеният извод от външна оценка за постигнатото в преструктурирането и 

усъвършенстването на институционалната грижа в област Враца е, че преходът 
от институционална грижа към грижа в общността е стартирал, но все 
още е в началото си. Напредък засега регистрира община Мездра. В останалите 
общини все още конкретни практически резултати не са постигнати. 23 от 
институционализираните 183 възрастни лица са пренасочени до момента към форми 
на социални услуги в общността – двете защитени жилища в с. Гложене (8 лица) и в 
гр. Мездра (6 лица). Капацитетът на ДВУИ – с. Бутан не е намален, както е заложено 
в Регионалната стратегия за развитие на социалните услуги. Запазва се и 
капацитетът на ДМУИ - с. Три кладенци и на ДДМУИ – гр. Мездра. 

 Мерките, насочени към подобряване на социалната грижа за лица с 
умствени увреждания, за които са предвидени средства и са посочени срокове за 
реализация в общинския план на община Враца за периода 2008-2013 г., в сферата 
на социалните дейности, са: 
 

• Ремонт на дворно пространство, площадки и пешеходни пътеки на 
територията на ДДМУИ – с. Три кладенци – срок до 2009 г., изпълнители 
община Враца и НПО. 

 
• Разкриване на защитени жилища – срок до 2008-2010 г. Отговорни 

институции – изпълнители община Враца и НПО. 
 
• Разкриване на Дневен център за възрастни. 

 
Засега обаче на територията на община Враца е разкрит само един Дневен 

център за деца и възрастни с умствени увреждания.Няма конкретни резултати и по 
друг приоритет от общинския план: “Максимално използване на потенциала на 
неправителствените организации като фактор за въвеждане на нови модели за 
социално обслужване”. 

 
Бе установено несъответствие между профил на социалното заведение и 

спецификата на заболяването на институционализираните потребители. Така 
например 28 от потребителките в ДВУИ - с. Бутан са с психични заболявания. На този 
етап съвместно с ДСП са изготвени необходимите документи и са представени в АСП 
за преместване в подходяща институция.  

 
Адаптацията и подготовката за реинтеграция на домуващите, оценени за 

извеждане, изостава. Това се отнася за институционализираните 71 лица в ДВУИ – с. 
Бутан, на около 30 младежи, навършили 18 години, в ДДМУИ - гр. Мездра и на още 41 
институционализирани младежи в ДВУИ - с. Три кладенци. Недостатъчно бързият ход 
на деинституционализацията би могъл да се компенсира с регионално планиране и 
разкриване на мрежа от звена за адаптация към самостоятелен живот - преходно 
жилище, наблюдавано жилище, защитено жилище, както и на жилища/селища от 
семеен тип. До момента не са търсени възможности за развитие в тази посока на 
регионално ниво - на територията на 7-те общини. 
 
 Не е достатъчно взаимодействието между РДСП и общинските 
администрации. Общинските администрации по места биха могли да обсъждат 
предварително предложенията си за разкриване на социални услуги в общността с 
РДСП. Според Дима Цанова, ръководител на РДСП – Враца, практиката е 
Регионалните дирекции на МТСП да научават постфактум за решенията на 
Общинските съвети за разкриване на алтернативни форми и за осигуреното 
финансиране. Предварителното съгласуване би оптимизирало развитието на 
регионалните мрежи от социални услуги и би преодоляло сегашната разпокъсаност и 
неустойчивост. 
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Липсват цялостно разработени програми за работа по случай и 

психосоциална рехабилитация. И в трите социални дома се правят опити за 
развиване на програми и инициативи за ангажиране на свободното време и за 
развиване на специфични умения, но поради отсъствието на подготвен персонал, 
усилията се основават на доброто желание и интуиция на управлението и персонала 
в домовете. Има нужда от въвеждането на знание и технологии в областта. 
 

Все още няма “затваряне на входа” и “широко отваряне на изхода” на 
социалните домове. Основните бариери са: 
 

• Неразвитата мрежа от услуги за лицата, оценени за извеждане от 
социалните домове. 

 
• Нагласата на роднините, които отказват най-често да приемат обратно 

своите близки. 
 
• Продължаващото централизирано настаняване в институции, 

осъществявано от АСП към МТСП.  
 

В резултат: капацитетът на две от трите институции в област Враца се запазва. 
 

Не са предприети стъпки за преоценка на мярката поставяне под 
запрещение н а институционализираните лица в трите институции в област Враца. 
Например в ДВУИ - с. Бутан под попечителство са 56 човека, на 42 от тях попечител е 
Директора на СИ. Органът по попечителство и настойничество е кметът на с. Бутан, 
което е благоприятно условие за преоценката. 
  
 В специализираните институции все още преобладава биологичният модел 
на грижа. Такава е ситуацията в домовете за възрастни в с. Бутан и за младежи в с. 
Три кладенци, където бе констатирано: 
 

• Липса на разработени програми за психосоциална рехабилитация. 
Съществуват инициативи в тази насока. Те обаче не са описани като 
процедури и интервенции, които имат за цел постигане на определена 
степен на развитие на специфични умения. Няма инструменти за 
измерване на промяната, свързани с индивидуалния план за грижа на 
всеки потребител; 

• Липсва структуриране на деня и работа по индивидуални програми; 
• Няма отчет колко на брой, с каква честота и за кои потребители са 

предназначени отделните дейности, както и на базата на какви критерии 
те се включват и съответно при какви техни постижения престават да се 
ползват от тези дейности за целите на своето индивидуално развитие; 

• Неадекватна е медицинската грижа за 11 домуващи с тежка умствена 
изостаналост и със съпътстващи тежки физически от ДВУИ – с. Три 
кладенци - конкретни случаи, описани в хода на мониторинга. 

 
 Преструктурирането и преквалификацията на персонала в институциите 
все още не са се случили. Все още съотношението специализиран – помощен 
персонал в социалните домове в регион Враца е в полза на помощния, което е 
характерно за стария, медицински модел на грижа. (напр. в ДВУИ - с. Бутан има 14 
специалисти от 46 души персонал; в ДВУИ - с. Три кладенци – 9 специалисти от 27 
човека персонал.). Данните сочат, че специалистите, осигуряващи психосоциална 
рехабилитация, са от 2 до 3 пъти по-малко от обслужващия персонал. Би 
трябвало този персонал да обслужва само най-тежките и лежащи случаи в 
медицински тип заведения. За останалите случаи е необходимо да се създаде среда 
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от индивидуализирани социални и психологически грижи, които да целят 
подобряване на възможностите за адаптация и живот в общността, модел, 
характерен за социална институция. Въпреки многобройните обучения, според 
директорите на домовете, все още е необходима системна подготовка още във 
висшите учебни заведения, на кадри, които познават най-новите технологии на 
работа с двете групи потребители. За да предоставя адекватна грижа, персоналът 
трябва да се подготви и да промени част от нагласите, знанията и обичайните си 
практики, с които посреща нуждите на своите потребители. Недостатъчната 
компетентност на специалистите и персонала от системата на социалните услуги е 
основната бариера пред превръщането на приютната грижа в психосоциална 
рехабилитация, на институционалната среда в рехабилитационна. 
 
 Външната оценка сочи още, че основната причина за дефицита на 
специалисти е в липсата на национална система за оценяване на персонала и на 
инструменти за стимулиране на служителите. Основната месечна заплата на 
специалистите в сферата на социалните услуги в ДВУИ - с. Бутан, община Козлодуй е 
между 327 и 475 лв. Ниското заплащане, отсъствието на перспективи за развитие и 
тежките условия на труд в специализираните институции остават сред факторите за 
отлив на кадри от социалната сфера в областта. 
 

• Дневен център за деца и възрастни с умствена изостаналост - Враца, 
с капацитет 50 души: заети – 50 места, от които половината са 
възрастните потребители с умствени затруднения. 

По отношение на социалните услуги в общността наблюдението 
констатира: 

  
Алтернативните форми на грижи и социалните услуги в общността за 

лица с умствена изостаналост се разкриват по-интензивно през последните 
2- 3 години в област Враца, въпреки че реформата в областта на социалните 
услуги стартира през 2002 г. Три са, в момента на изследването, основните форми 
на социални услуги в общността, които се ползват ежедневно от възрастни хора с 
ментални проблеми: 

 

 
• Защитено жилище - гр. Мездра - капацитет 6 души, заети – 6 места. И 

шестимата потребители, доскоро настанени в ДДМУИ – гр. Мездра, са с 
интелектуални затруднения - лека степен на умствени увреждания. 

 
• Защитено жилище – с. Гложене - с капацитет 8, заетост – 8. Приетите в 

защитеното жилище са жени над 18 години от ДВУИ – с. Бутан. Всички са 
с лека степен на умствена изостаналост. До момента са изградени само 
две защитени жилища, които са насочени към подготовка за реинтеграция 
на институционализираните лица. Все още е в проект изграждането на 
още 3 дневни центъра и 3 защитени жилища в областта.  

 
Програмите “Личен асистент” и “Социален асистент” по НП “АХУ” са с най-

голям социален ефект в региона. Наблюдателите установиха, че и в област Враца 
това са услугите, които от една страна най-лесно се разпознават и най-много се 
търсят от потребителите в общността и от друга, се развиват с най-голяма 
интензивност в сравнение с другите алтернативи на институционализацията. 
Общинските звена за социални услуги обаче констатират, че е “необходимо 
разкриване на нови алтернативни форми на социални услуги и разширяване 
на съществуващите видове социални услуги в общността за деца и лица с 
увреждания.” Както посочи по време на откриващата работна среща Наталия 
Христова-Горанова, директор на Общински център за социални услуги и дейности, “9 
социални асистенти са крайно недостатъчни за нуждите на хората с 
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увреждания на територията на община Мездра.“ Проблем, според експертите от 
община Мездра, е както недостатъчният брой социални асистенти – 9 асистенти 
за 34 нуждаещи се лица, така и “намирането на подходящи хора за 
предоставяне на услугата “социален асистент”. 
 

Регионалната мрежа от комунални услуги се развива на парче и 
неравномерно в областта. Това се дължи от една страна на факта, че липсва 
координация между РДСП и отделните общини при планирането на 
алтернативните форми, а от друга, на незавършената пълна оценка на 
потребностите от нови услуги на областно ниво. Добрите практики се наблюдават в 
община Мездра, където съществуват възможности за мултипликация и континуитет 
между институционалната грижа и алтернативните форми на извеждане в общността. 
Един от констатираните дефицити в развитието на регионалните мрежи от социални 
услуги и в регион Враца е, че на институциите и на формите на услуги в 
общността не се гледа като на елементи от една и съща мрежа - регионална 
мрежа от социални услуги. Трансформирането на институционалния модел на грижа 
в мрежа от услуги в общността предполага в началния етап използване на наличния 
ресурс на местно ниво и от потребителите, живеещи в социалните домове на 
територията на общините и областите. 
 

Конкретни данни 
 

• Лични данни 

ДВУИ - с. Бутан 
 
 Специализираната институция се намира на 25 км от общинския център на гр. 
Козлодуй. Масивната двуетажна сграда на дома не е ремонтирана основно от години. 
Извършвани са само текущи ремонти на отделни помещения. 
 
 По данни на ръководителя на РДСП – Враца Дима Цанова, в съответствие със 
записаното в плана за развитие на социалните услуги до 2009 г., ДВУИ – с. Бутан е 
кандидатствал с проект пред СИФ към МТСП за реконструкция. Подадена е 
кандидатура през 2004 г. Проектът е на стойност 339 хил. лв. През м. май 2006 г. е 
получено потвърждение от СИФ за включване на обекта в Инвестиционната 
програма. Съгласно проекта, след реконструкцията капацитетът на ДВУИ - с. 
Бутан би следвало да бъде намален до 50-52 лица. До момента на 
наблюдението нямаше развитие по мярката за намаляване на капацитета на 
ДВУИ - с. Бутан. В деня на наблюдението в ДВУИ бяха настанени 71 жени. По 
данни от проверка на Инспектората към АСП от 12.09.2008 г.–14.08.2008 г. 28 от 
потребителите не отговарят на профила на институцията по водеща диагноза, 
посочена в Експертно решение на ТЕЛК. През м. февруари 2008 г. стартира 
процедура за извеждане в друго подходящо социално заведение на 28-те 
домуващи - без развитие. Реализирано в началото на 2008 г. е извеждане на 8 от 
оценените за реинтеграция 12 домуващи жени от ДВУИ – с. Бутан в защитено 
жилище в с. Гложене. 
 
 Мерките за повишаване на качеството на предоставяните социални услуги чрез 

индивидуализиране на грижата се възпрепятстват от дефицита на специалисти и 
недостатъчните компетентности на персонала. Въпреки това, се правят опити в 
тази посока за индивидуализиране на грижата. Разработени са индивидуални 
планове за развитие на потребителите в ДВУИ - с. Бутан, които съдържат следната 
информация: 

 

• Информация за семейството 
• Информация за лекарите 
• Планиране на дългосрочни нужди — адаптивни, трудови, социални, 
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битови умения (лична хигиена, рехабилитация, корекция на недостатъци в 
емоционално - волевата сфера - поведенчески характеристики, 
специфични нужди, придобиване на знания и умения за ориентация, 
възможност за индивидуален избор на дейности, развитие на двигателни 
умения, кинезитерапия - “игра на топка и разходки до реката”, 
медицински нужди. 

 
 

Движението в ДВУИ - с. Бутан за периода 2004–2008 г. 
 

Изписани Новоприети 
 11 потребители, от които: 
 
• Реинтегрирани в 

защитено жилище - 9 
 
• Реинтегрирани в  

семейна среда - 2  

 
Временно преустановен 

прием 

 
  
 С цел да бъде подобрено качеството на услугите в ДВУИ - с. Бутан през 2005 г., 
с решение №271 на Общинския съвет - Козлодуй, в институцията са назначени 1 
социален работник и 1 психолог. Трудовите възнаграждения на новите назначения 
се осигуряват от общинския бюджет. В ДВУИ няма назначен рехабилитатор. По 
данни на директора на ДВУИ част от потребителите, при нужда, участват в 
рехабилитационни процедури в ЦСРИ – с. Бутан. Наблюдателите посетиха ЦСРИ – с. 
Бутан и констатираха, че този център предоставя единствено процедури по 
физикална, но е и по психосоциална рехабилитация. Посещенията на потребители от 
ДВУИ - с. Бутан са спорадични. По-често е участието им в беседи, организирани в 
ЦСРИ.Плетене, четене и занимателни игри – това са заниманията, включени в 
трудотерапията, която се извършва с част от потребителите. В деня на посещението 
в ДВУИ - с. Бутан, занимания по трудотерапия или по-скоро свободни занимания се 
провеждаха с около 10 от потребителките. Преобладаващият дял седяха в 
коридорите на дома или се разхождаха на двора. ДВУИ разполага с огромно дворно 
пространство, което би могло да се оформи като овощни градини и помещения за 
психосоциална рехабилитация и трудотерапия. По данни на експерти от Дирекция 
“Социално подпомагане” към МТСП в началото на м. януари 2009 г., по Оперативна 
програма "Развитие на човешките ресурси “ стартира процедура за кандидатстване с 
проекти за изграждане на трудовотерапевтични помещения и сектори. Община 
Козлодуй и ръководството на ДВУИ - с. Бутан биха могли да се възползват от тази 
възможност. 
 
 

 През 2006 г. ръководството на ДМУИ, съвместно с ДСП - Враца, предприема 
мерки за реинтеграция. Изпратени са писма до близките на всички потребители на 

ДМУИ – с. Три кладенци, община Враца 
 

От 01.06.2005 г. от МТСП е променен статутът на детския дом в с. Три 
кладенци, община Враца – от Дом за деца и младежи с увреждания от 3 до 18 г. в 
Дом за младежи с увреждания от 18 до 35 г. Със заповед от 25.09.2006 г. на 
изпълнителния директор на АСП капацитетът на ДМУИ – с. Три кладенци е намален 
от 60 на 41 места. По данни на дежурната медицинска сестра 6 от настанените в 
ДМУИ потребители са с чести епизоди на агресия и обостряне на състоянието - 4 от 
тях са и с диагноза шизофрения. Назначената терапия е Depakin, Diazepam, 
Chlorprothixen/Rivotril/Tioridazin/Diazepam. 
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социални услуги, настанени в социалното заведение. По време на мониторинга бе 
констатирано, че няма нито един случай на потвърдено желание за завръщане в 
семейството на някое от институционализираните лица. По документи всички 
настанени в специализираната институция лица са с водеща диагноза “Умерена 
степен на умствена изостаналост” и са поставени под пълно запрещение. 
 
 В деня на първото посещение в ДМУИ – с. Три кладенци се провеждаха 
основно групови занимания. Наблюдателите станаха свидетели на следния модел на 
грижа: 
 

- Потребителите бяха разделени в три групи: група от 11 по-тежко увредени 
младежи, с водеща диагноза умерена към тежка степен на умствена 
изостаналост и съпътстващи психични разстройства, епилепсия и 
физически деформации, група от 19 потребители с диагноза умерена 
степен на умствена изостаналост и 6 потребители с лека степен на 
интелектуална недостатъчност. Група от 5 потребители прекарваше 
времето си из коридорите и двора на дома; 

 
- Най-тежко увредените 11 потребители лежаха на дюшеци, поставени на 

пода на помещението за занимания. Две санитарки “провеждаха 
занимания” или по-скоро охраняваха лежащите или пълзящите младежи. 
Втората група също участваше в имитация на целенасочени занимания. 
Повечето от потребителите седяха на пейки в затвореното помещение, 
няколко от домуващите рисуваха. Трета група гледаше телевизия; 

 
- Група от по-леко увредени домуващи участва в трудовотерапевтичен 

проект на Образователния тръст “Багават” от Великобритания - 
изработват се миниатюрни икони върху камък и плетени одеала, гривни и 
колиета от глина. Младежи от дома изработват и цветарници от дърво.  

 
 През 2006 г. на приземния етаж в социалния дом са разкрити и оборудвани 
работилница по трудотерапия, фитнес зала и игрална зала. В деня на 
мониторинга тези помещения бяха празни. Картината, както и неспокойното, дори 
агресивно състояние, на отделни домуващи, свидетелстваха за отсъствието на 
структуриране на деня по операционализирани програми за работа с лица с умствена 
изостаналост. Крайното впечатление у изследователите бе, че групите не бяха 
активни участници в смислени занимания, а по-скоро бяха охранявани от двама 
трудотерапевти и двама санитари в следобедните часове. Намеренията за 
усъвършенстване и хуманизиране на средата в ДМУИ, по данни на ръководството на 
дома, са свързани с построяване на нова сграда (кухня, столова, складови 
помещения). През юни 2009 г., с подкрепата на посолството на Германия, е проведен 
обучителен курс за трудотерапевтите от дома - работа с метал и дърво. По проект, 
представен в МРРБ, са предвидени дейности по цялостен ремонт и оборудване на 
дома с ново обзавеждане и слънчеви колектори, предвидено е и изграждане на 
спортна площадка, доставка на 6 броя климатици. Предвижда се и разкриването на 
фризьорски салон, в който да “работят” домуващите. На територията на ДМУИ - с. 
Три кладенци, община Враца, има разработен земеделски участък. В обработването 
са включени част от домуващите. Продукцията се включва в менюто на социалния 
дом. 
 
 През м. септември 2007 г. директорката на ДМУИ - с. Три кладенци Цветомила 
Маринова внася докладна записка до кмета на община Враца и до председателя на 
Общинския съвет - Враца. Предлага се разкриване на услугата 
защитено/преходно жилище на втория етаж в една от сградите на дома. До деня 
на мониторинга, 06.10.2008 г., проектът не бе разгледан от Общинския съвет – гр. 
Враца. 
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 През последните 3 години няма движение на потребителите в социалния 
дом. 

 

Изписани 

ДДМУИ – гр. Мездра 
 
 В ДДМУИ – гр. Мездра са настанени 71 деца и младежи на възраст от 3 до 
25 години с водеща диагноза - степен на умствена изостаналост. По данни на 
персонала в ДДМУИ има младежи и деца, които са попаднали в институцията по 
социални индикации и с годините са изостанали в развитието си (Бел. 6 от тези 
около 10 домуващи младежи вече са изведени в защитено жилище). 30 от 
домуващите са навършили 18 години. Бе уточнено, че в 4 от случаите става дума 
за 2 деца без родители, от Габрово и София; за 1 дете, което живеело с баща си, но 
поради това, че “много скитало”, е насочено към институция; в четвърти случай бе 
посочена също социална причина за институционализация - дете без родители, 
отглеждано от баба си, също попада по социални индикации преди години в ДДМУИ. 
  

Индивидуализираната грижа, основана на планове за развитие, отразяващи 
потребностите на институционализираните лица, е моделът на работа в ДДМУИ – гр. 
Мездра, който се налага през последните 3 години. Това е институцията в региона, 
която отбелязва напредък в индивидуализирането на грижата за потребителите 
на социални услуги. 
 

Движението в ДДМУИ - гр. Мездра за периода 2005–2008 г. 
 

Починали Новоприети 
12, от които: 
• Реинтегрирани в 

семейна среда - 3 
• Реинтегрирани в 

защитено жилище 
- 9  

 
4 

6, от които: 
• От семейна 

среда - 4 
• От друга 

специализиран
а институция - 2 

 
 Според статистиката ¾ от изведените младежи, навършили 18 години,  са 
настанени в защитено жилище - гр. Мездра (Вж. Данните за защитеното жилище – 
гр. Мездра по-долу в текста). Тези данни дават основание на изследователите да 
направят извода, че въпреки че входът на тази институция не е затворен, изходът към 
общността през последните три години се отваря по-широко. През следващите три 
години общината планира да завърши строителството на още две защитени жилища. 
Услугата защитено жилище е основна форма на реинтеграция до момента. 
 

Дневен център за деца и възрастни с умствена изостаналост 

 Центърът обслужва лица от местната общност и не е във връзка с 

- гр. Враца 
 
 Центърът обслужва през деня, без откъсване от семейната среда, 50 деца и 
възрастни с различна степен на увреждане. Грижата се предоставя от 20 човека 
щатен персонал. По Национална програма Асистенти на хора с увреждания са наети 
2 лица. През 2008 г. е извършен вътрешен ремонт на сградата и покрива в размер на 
10 000 лв. На заседание на Общински съвет – Враца през октомври 2008 г., е взето 
решение за предоставяне на 11 380 лв. за закупуване на медицинско оборудване, 
компютърна конфигурация и други за нуждите на ползвателите. На 10.02.2009 г. е 
внесен Проект по “Красива България” за външно саниране и достъпна среда в размер 
на 185 992 лв. 
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домовете от региона. По отношение на политиката за деинституционализация 
неговата роля е главно превантивна, предлагане на алтернатива на обичайната 
практика на централизирано настаняване в институции. Родители и близки на 
потребителите участват активно в планирането и разработването на проекти и в 
решаването на въпроси по развитието на центъра. Центърът прави сериозни усилия 
за подобряване достъпа до образование на потребителите си. Освен това развива 
програми за трудова терапия – готварство, изкуства, компютърни умения, гладене и 
шиене. Според директора на центъра наличието на съчетание от деца и лица води да 
затруднения в управлението поради различните контролиращи органи, на които са 
подчинени едните и другите – РДСП и ДСП за възрастни и ОЗД и ДАЗД за децата.  
 

• Развитие на придобитите социално-битови умения по време на 
подготвителния период в ДДМУИ; 

Защитено жилище - гр. Мездра 
 

Община Мездра няма общинска стратегия за развитие на социалните услуги, но 
има общинска стратегия и план за равни шансове за хората с увреждания на 
територията на община Мездра. Както вече бе посочено в този доклад в Общинския 
план за развитие на социалните услуги в общността - община Мездра се предвижда 
изграждането на 2 -3 защитени жилища до 2009 г. До момента, в двора на ДДМУИ - 
гр. Мездра, е изградено първото защитено жилище, в което са настанени първите 6 
младежи, оценени за реинтеграция от Междуведомствената комисия - община 
Мездра. Заявената цел на услугата защитено жилище е системната 
психосоциална адаптация. Основните цели на работа на екипа от специалисти в 
защитеното жилище гр. Мездра, според Програмата за дейността на жилището, са: 
 

• Себепознание - умения за справяне в трудни ситуации; 
• Развитие на трудови умения; 
• Търпимост към останалите членове на малката група, живееща в 

защитеното жилище; 
• Разширяване на контактите. 

 
 Дейностите по направления са: кухня, хигиенни и битови навици, здраве, 
движение по улицата, ограмотяване, свободно време - битов труд, изобразителна 
дейност, конструктивна дейност, музикотерапия, четене и писане, спорт, културни 
мероприятия; социално обкръжение; трудова заетост, съседска общност. За всеки от 
6-та потребители на услугата е разработен шестмесечен индивидуален план за 
развитие. Планът е изготвен от социален работник и е съгласуван с екип от 8 
специалисти, сред които 1 психиатър и представители на звеното за ХУСУ към 
общинската ДСП. Индивидуалният план за развитие съдържа: Общи данни за 
потребителя, семейство и обкръжение от специалисти в защитеното жилище. Оценка 
на потенциалните способности и специфичните потребности на потребителя. 
Основни цели на развитието и Специфични методи за постигане на набелязаните 
цели. Във втората част на Индивидуалния план за развитие са посочени 
краткосрочните цели и задачи по областите, в които се работи с потребителя за 
неговото личностно усъвършенстване и планираните дейности. 
 
 
 

 В защитеното жилище в с. Гложене, разкрито през 2008 г., са настанени 8 
жени, доскоро живели в ДВУИ - с. Бутан, община Козлодуй. Персоналът се състои от 
7 специалисти, назначени на 6 щатни длъжности - 3 трудотерапевти, 2 социални 
работници и 2 медицински сестри на половин щат. Екипът на защитеното жилище 
разработва програми за работа в защитеното жилище. Дежурният социален работник 
обясни, че за две от момичетата, настанени в защитеното жилище се търсят 

Защитено жилище - с. Гложене 
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възможности за намиране на работа. Проблемът е в ниската квалификация на 
потребителките. Едно от момичетата, например, е с професионално свидетелство по 
цветарство от СУПЦ - Варна и удостоверение за завършен 8 клас на Помощно 
училище - гр. Роман - тоест в случая не е налице степен на образование. Като се 
добави и ефектът от продължителната институционализация, става ясно, че 
намирането на подходяща работа за потребителите на защитеното жилище е 
сериозно предизвикателство както пред екипа на социалната услуга, така и пред 
ДСП и пред общинската администрация в Козлодуй. Все пак на потребителите се 
възлага временна работа. Една от потребителките има вече работно място в едни от 
заведенията в селото. Потребителките помагат на някои от местните хора в грижата 
им за дома или в прибирането на реколтата – наемат ги като сезонни работници. 
 
 Според потребителките съседите на жилището ги подкрепят и те се разбират 
много добре с тях. Въпреки това целта на управлението на защитеното жилище е то 
да бъде прехвърлено в самостоятелна сграда, която да предлага повече възможности 
или да стане следващ преход за сега настанените жени. Връзката на потребителките 
с бившия им дом в с. Бутан и установените приятелства там се поддържа с 
периодични посещения в дома. Така пренасочените потребителки не се чувстват 
откъснати от предишната си среда, а жените от дома могат да бъдат мотивирани и да 
преодолеят постепенно страховете си от излизане навън, когато имат тези жени за 
положителен пример.  
 
 

  специализирани институции - 4:  

ЦСРИ - с. Бутан 
 
 Разкритият в с. Бутан Център за социална рехабилитация с капацитет 60 души. 
Наблюдението констатира, че трансформирането на разкрития в с. Бутан 
Рехабилитационен център в Център за социална рехабилитация и интеграция е една 
формална смяна на “етикета”, но не и на съдържанието. В така наречения ЦСРИ не 
се извършва психосоциална рехабилитация. Капацитетът от 60 места се запълва от 
местни потребители, предимно възрастни хора, нуждаещи се от физикални 
рехабилитационни процедури. Посещенията на отделни потребители от ДВУИ - с. 
Бутан са несистемни и главно по медицински проблеми. 
 
 Ръководството на ДВУИ - с. Бутан, кметът на община Козлодуй и ръководителят 
на общинското звено за социални услуги поеха ангажимент, по време на проведена 
работна среща на 8.10.2008 г. , да насочат усилията към използване на ресурса на 
ЦСРИ, съобразно потребностите и на потребителите от ДВУИ - с. Бутан. 
 
 
В. Регион Велико Търново 
 
 В рамките на периода м. декември 2008 г. - м. януари 2009 г. изследователите 
осъществиха наблюдения на всички форми на институционална и алтернативна 
грижа за възрастни с умствени увреждания в област Велико Търново. Бяха посетени: 
 

 
• ДВУИ - с. Присово – община Велико Търново, с капацитет 55 места 

(заети 52 места), мъже над 18-годишна възраст; 
 
• ДВУИ - с. Пчелище - община Велико Търново, с капацитет 77 места 

(заети 77 места); 
 
• ДВУИ – с. Церова кория - община Велико Търново, с капацитет 50 

места (заети 44 места), жени над 18-годишна възраст; 
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• ДДМУИ – с. Илаков рът, община Елена, с капацитет 55 места (заети 50 
места. (Бел. В специализираната институция живеят 21 младежи на 
възраст над 18 години). 

 
  алтернативни форми – 4: 

 
• Защитено жилище – гр. Дебелец, с капацитет 8 места (8 заети места), 

от ДВУИ с. Пчелище; 
 
• Защитено жилище – с. Пчелище, с капацитет 12 места (заети 12 места), 

от ДВУИ с. Пчелище; 
 
• Защитено жилище – с. Церова кория, с капацитет 6 места + 4 места 

(заети 6 места), от ДВУИ с. Церова кория (бел. второто жилище по време 
на мониторинга бе в процес на доизграждане);  

 
• Защитено жилище – с. Илаков рът, с капацитет 6 места (заети 6 места, 

от ДДМУИ с. Илаков рът). 
 
 Бяха проведени и две работни срещи в община Велико Търново и в община 
Елена. В първата предварителна работна среща участваха ръководители и експерти 
от РДСП – Велико Търново, от общинските Дирекции “СП” и Общинските звена за 
социални услуги във Велико Търново и Елена, директори на специализирани 
институции и ръководители на алтернативни услуги. В предварителната работна 
среща в община Елена участва кметът Сашо Топалов. 
 
 Общият извод, който се налага от мониторинга на област Велико Търново е, че 
е дадено успешно начало на деинституционализацията на хората с ментални и 
тежки психични проблеми в областта. Изготвени са регионална стратегия за 
развитие на социалните услуги за 2007-2009 г., както и общински стратегии за 10-те 
общини в областта. Ключова черта на успеха е ясната връзка между повечето 
институции и алтернативните услуги в общността, в които се извеждат хора от 
институциите. Изключение в това отношение прави само ДВУИ с. Присово. 
Съществува общо мислене в предоставянето на грижите. Междуведомствените 
консултативни комисии са оценили потребители от ДВУИ и ДДМУИ в областта. На 
тази основа до момента има 36 изведени потребители в 3 защитени жилища. 
Опитите за реинтеграция в семейна среда са останали без съществен резултат. 
Реинтеграцията в семейна среда е по-скоро случаен, отколкото закономерен и добре 
подготвен процес тук. 
 
 Област Велико Търново е областта с най-много институции за хора с 
ментални увреждания. Наличието на около 220 институционализирани деца и 
лица с умствени затруднения изисква много по-активно действие и повече 
ресурси, насочени към развиване на услуги в общността. Дневните центрове със 
специализирани програми от грижи все още са крайно недостатъчно. 21 от 50-те 
домуващи в детския дом в с. Илаков рът са на възраст над 18 години. Почти 
още толкова са на възраст между 16 и 18 години. Задачата за тях е да се 
превентира преместването им в ДВУИ и продължаване на живота им в 
институционална среда. 
 
 Няма закрити домове. Капацитетът на два от домовете е намален през 
последните години, което е добра крачка към затваряне на входа и концентриране на 
усилия и ресурси в посока на грижата в общността за сега настанените в домове 
потребители (ДВУИ – с. Церова кория - от 60 на 50 души от м. май 2007 г. и в ДДМУИ - 
с. Илаков рът - от 55 на 50). Приютната грижа продължава да бъде единствена 
алтернатива за по-големия брой лица, настанени в домовете. От 2006 г. Капацитетът 
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на ДВУИ с. Пчелище е увеличен от 70 на 77 човека. Водещо място в политиката за 
деинституционализация има ДВУИ с. Церова кория. Най-много изостава в 
качеството на грижата и условията на живот ДВУИ с. Присово. Добър пример за 
изпреварващо развитие на услуга в общността е практиката в защитеното 
жилище в гр. Дебелец. 
 
 
1. Социално -демографски профил  
 

Област Велико Търново се намира в Централна Северна България. Общата й 
площ е 4 662 кв. км., което представлява 4,2% от площта на страната. Населението 
на областта е 294 668 души. Промишлеността е основен структороопределящ 
отрасъл за местната икономика. Областта е разделена на 10 общини: Велико 
Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица, Павликени, Полски 
Тръмбеш, Свищов, Стражица и Сухиндол. Демографското развитие на областта е с 
тенденция на намаляване на населението, което продължава и след 2000г. Градското 
население на област Велико Търново в 2003 г. е 188 240 д. или 65,6% от общото 
население на областта (при средно за страната 69,8%), а селското – 98 771 д. или 
34,4%.  

 
 За обезпечаване на процесите на развитие на област Велико Търново е 
разработена Стратегия за устойчиво развитие на областта за периода 2005 -
2015г. Приоритетна цел е подобряване качеството на живот на населението на 
областта. Мярка 3.2. цели “подпомагане на социално обременените групи – 
инвалиди, сираци, маргинални общности, деца от социални домове и др. за тяхното 
социализиране”. Социалните услуги в областта се осъществяват от 16 заведения, 
разполагащи с капацитет от 2876 места, от които са заети 2069 места. Всички те в 
една или друга степен имат проблеми с материално-техническата база, които поради 
недостиг на средства се решават спорадично. Социалните услуги в домашна среда 
обхващат 1021 човека. 
 
 
Община Велико Търново 
 
  Общината е с население от 93 844 жители, разпределени в 3 града и 86 села. 
Има разработена Общинска стратегия за развитие на социалните услуги за 
периода 2006 – 2008 г. Основните цели в нея са: 
 

• Повишаване качеството на предоставяните социални услуги в 
специализираните институции и подобряване на условията на живот в 
тях; 

 
• Развитие на наличните алтернативни социални услуги, предоставяни в 

общността и разкриване на нови. 
 
 Изготвена е и Стратегия за подобряване на психичното здраве за периода 
2005-2008 г.. Основните приоритети в ней включват: 
 

• Деинституционализация на психично-здравните грижи и преодоляване на 
изолацията на психично болните; 

 
• Спазване на човешките права на потребителите на психиатрични услуги; 
 
• Предлагане на комплексни психиатрични услуги чрез мобилизиране на 

медицински, социални и други човешки ресурси. 
 



Оценка на потребностите за деинституционализация                                                                     57 
 
 
 

 

Броят на регистрираните лица с увреждания в общината е 3 212 (към 
08.2006 г.). От тях 175 са деца. 
 
 
Община Елена 

 
Община Елена включва 124 населени места, от които град е само общинският 

център. Основната част от населението е съсредоточено в града и в няколко по-
големи села, разположени по основните пътища. Населението е около 11 000 души, 
6400 от които живеят в града. За последните 10 години в общината са обезлюдени 9 
села. Икономическата ситуация в община Елена се характеризира с трудности в 
преструктурирането. В близкото минало в града са били изградени сравнително 
големи промишлени предприятия. Наблюдава се трайно намаление на 
промишленото производство.  
  

За социално подпомагане са регистрирани 326 нуждаещи се, от които 30 са 
деца. Служителите в агенцията са 11 на брой. Към нея има и Отдел за закрила на 
детето (ОЗД). 
 
 
2. Карта на социалните услуги в област Велико Търново  
 
2.1 .  Институционална грижа/специализирани институции 
 
 В област Велико Търново, към периода на наблюдението , специализираните 
институции за възрастни хора с увреждания (ДВУИ, ДВФУ) са 5 на брой. 
 
 
Община Велико Търново 
 

• Дом за възрастни с умствена изостаналост – с. Присово - социалната 
услуга е с капацитет за 55 места, от които към 31.10.2006 г. са заети 55, 
към 11.2008 г. - 52. Чакащите за настаняване лица са 15; 

 
• Дом за възрастни с умствена изостаналост – с. Пчелище - социалната 

услуга е с капацитет за 77 места, от които към 31.10.2006 г. са заети 76. От 
тях 48 лица са поставени под пълно запрещение, 10 са под ограничено 
запрещение, а останалите 18 не са поставени под запрещение. На 14 от 
поставените под запрещение настойници са близките им, а на 34 – 
настойник е социалния работник в дома. Чакащи за настаняване са 19 
лица;  

 
• Дом за възрастни с умствена изостаналост – с. Церова кория - 

социалната услуга е с капацитет 50 места, от които към 11.2008 г. са 
заети 44. 

 
 
Община Горна Оряховица 
 

• Дом за възрастни с умствена изостаналост – с. Драганово - 
социалната услуга е с капацитет за 85 места (от 01.02.2007 г. са намалени 
със заповед а Изпълнителния директор на АСП на 80), от които към 
31.10.2006 г. са заети 80. Чакащи за настаняване са 7 лица. Поставени 
под запрещение са 75 лица, в т.ч. 74 под пълно запрещение и едно лице 
под ограничено запрещение.  
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• Дом за възрастни с физически увреждания – с. Горен Тръмбеш - 
социалната услуга е с капацитет за 65 места, от които към 31.10.2006 г. са 
заети 51. Чакащи за настаняване са 2 лица. Изготвено е предложение за 
увеличаване числеността на персонала с 7 щатни бройки и намаляване 
на капацитета на 50 места (от 01.01.2007 г. със заповед а Изпълнителния 
директор на АСП са вече 50).  

 
 
Община Елена 
 

• Дом за деца и младежи с умствена изостаналост – с. Илаков рът – 
социалната услуга е с капацитет – 55 места, от които 30.11.2008 г. – заети 
50, в това число 21 лица навършили пълнолетие. Няма чакащи за 
настаняване.  

 
 
Община Стражица 
 

• Дом за деца и младежи с умствена изостаналост – с. Горски Сеновец 
– социалната услуга е с капацитет – 56 места, заети са 53. Няма чакащи 
за настаняване в специализирани институции.  

 
 
 
2.2. Социални услуги в общност та 
 

Към момента на проучването на територията на област Велико Търново 
съществуват следните социални услуги в общността: 
 
 
Община Велико Търново 
 

• Защитено жилище – град Велико Търново (за младежи); 
 
• Защитено жилище – град Дебелец (за лица с ментални увреждания), с 

капацитет 8 места (заети 8 места), от които всички потребители са с 
водеща диагноза умствени затруднения - лека и умерена степен. 
Потребителите са лица, навършили 18 г.; 

 
• Защитено жилище – с. Церова кория (за лица с ментални увреждания), 

с капацитет 6 места (заети – 6 места). И шестимата потребители, 
доскоро настанени в ДВУИ - с. Церова кория, са с интелектуални 
затруднения - лека степен на умствени увреждания. (Бел. Още 4 нови 
потребители бяха настанени в края на 2008 г.); 

 
• Защитено жилище – с. Пчелище (за лица с ментални увреждания), с 

капацитет 12 места (заети 12 места). Жени над 18 г. от ДВУИ с. Пчелище, 
с лека степен на умствена изостаналост; 

 
• Кризисен център – с. Балван; 
 
• Център за социална рехабилитация и интеграция – Велико Търново.  
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Община Горна Оряховица 
 

• Дневен център за деца и възрастни с увреждания – Горна Оряховица; 
 
• Център за превантивна, възпитателна работа и обществена подкрепа. 

 
 
Община Елена 
 

• Защитено жилище – с. Илаков рът (за лица с ментални увреждания), с 
капацитет 6 места (заети 6 места). 6 потребители, пренасочени от 
ДДМУИ - с. Илаков рът. 

 
 
Община Лясковец 
 

• Център за социална рехабилитация и интеграция – Лясковец. 
 
 
Община Стражица 
 

• Център за социална рехабилитация и интеграция – Стражица.  
 

Четири са, към момента на изследването, основните форми на социални 
услуги в общността, които се ползват ежедневно от възрастни хора с ментални 
проблеми в областта.  
 
 Засега на територията на община Велико Търново и община Елена има 
разкрит един Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост. Няма 
разкрит Дневен център за възрастни с ментални проблеми. Както вече бе 
посочено, мониторингът констатира, че 21 от 50-те домуващи в детския дом в с. 
Илаков рът са на възраст над 18 години. Почти още толкова са на възраст между 16 и 
18 години. В Регионалната стратегия се предвижда изграждане на нови 
алтернативни форми до 2009 г. във всичките 10 общини.  
 
 Предвидените мерки за насърчаване хода на деинституционализацията, в 
наблюдаваните общини Велико Търново и Елена , са: 
 

• Изграждане на защитени жилища; 

Община Велико Търново: 
 

• Изграждане на дневни центрове в рамките на съществуващите 
институции. 

 

• Защитено жилище за лица с ментални увреждания; 

Община Елена: 
 

• Изграждане на Дневен център за лица с ментални затруднения. 
 
 Други характерни и разпространени форми на грижи и услуги в областта са 
домашния помощник, личния и социалния асистент и клубовете на пенсионера. 
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2.3. Мерки по проекти и програми -  лични и социални асистенти 
  

И в област Велико Търново услугите личен и социален асистент се приемат 
от общността с голямо одобрение и тяхното развитие е най-динамично. 
Програмата за личен асистент е развита във всичките 10 общини на областта, а 
програмата за социален асистент в 4 общини главно – Велико Търново, Горна 
Оряховица, Полски Тръмбеш и Стражица. 
 
 В община Велико  Търново до 2006 г. 20 социални асистенти обслужват 7 
деца със специални потребности. В следващите години броят им нараства. През 
2008-2009 г., по програма СЕЙН са наети 68 социални асистенти за 179 
потребители, от които 10 деца, в 14 населени места. Към община Велико Търново 
са наети 20 социални асистенти за 30 потребители с над 90% трайно намалена 
работоспособност. Предлага се и услугата домашен помощник - 9 човека за 19 души,  
обслужвани в семейна среда. 
 
 
2.4. Превенция и реинтеграция 
  

За периода 2006 г. – 2008 г. в четирите институции са настанени общо 63 
човека. Този значителен брой на институционализирани нови лица в региона на 
Велико Търново се дължи главно на увеличения капацитет на ДВУИ - с. Пчелище. 
17 от постъпилите там домуващи са от детски институции - 4 от ДДМУИ с. Могилино, 
10 от ДДМУИ - Просторно, 3 от ДДЛРГ – гр. Трън.Тези данни показват, че входът към 
институциите в региона е все още отворен. Конкретните данни за приема в 
социалните домове за възрастни с увреждания в региона, през 2006-2008 г., са: 
  

- ДВУИ - с. Присово - настанени 16 човека, 
- ДВУИ - с. Пчелище – настанени 40,  
- ДВУИ - с. Церова кория – настанени 7,  
- ДВУИ - с. Илаков рът – няма нови настанявания. 

 
Данните за лицата, изведени от специализираните институции: 

 
- ДВУИ - с. Присово - няма изведени потребители, но капацитетът, който 

в момента на проучването беше незапълнен, продължава да се запълва. 
Починали за периода са 12 потребители. Напусналите за същия период 
4 души са пренасочени към други социални заведения; 

 
- ДВУИ - с. Пчелище - капацитетът се запълва веднага. Изписани са 22 

човека и починали 9; 
 
- ДВУИ - с. Церова кория -10 човека са изведени в защитено жилище. 

Починали потребители: 6 (4 – 2006 г.; 2 – 2007 г.; 0 – 2008 г.); 
 
- В ДДМУИ - с. Илаков рът от потребителите над 18 години са напуснали 

6 човека - изведени в защитеното жилище на територията на дома. 
 

Основният инструмент за превенция на настаняванията до този момент в 
областта остава грижата в домашна среда от лични и социални асистенти. Това 
помага на хора от областта да останат да живеят в нея, независимо от затрудненията 
на семействата си или факта, че са останали сами. Другата възможност се 
предоставя с намаляването на капацитета на институциите, което се е случило в 
ДВУИ с. Церова кория – от 05.2007 г. капацитетът е намален от 60 на 50 места и в 
ДДМУИ с. Илаков рът от 55 на 50 места. 
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 За периода 2006–2008 г. от всички институции реинтегрираните в общността 
са общо 36 човека. 
 

- ДВУИ с. Пчелище - реинтегрирани 20 човека. За 8 от тях може да се 
каже, че реално са деинституционализирани чрез пренасочването им в 
защитеното жилище в с. Дебелец. Останалите 12 
„деинституционализирани“ лица на практика са отделени в 
пространство за адаптация към завръщане в общността на територията 
на самия дом. По данни на управлението 29 от потребителите са с реален 
потенциал за реинтеграция; 

 
- ДВУИ с. Церова кория - изведени 10 потребителя до края на 2008г. в 

защитеното жилище в с. Церова кория. Предстои извеждане на 
следващи оценени потребители във второто планирано жилище. Тази 
институция показва системно планиране на процеса на 
деинституционализация за своите потребители; 

 
- ДДМУИ с. Илаков рът - изведени 6 потребители в защитеното жилище 

на територията на дома. Остават още 21 човека на възраст над 18 
години, които засега остават в дома; 

 
- ДВУИ с. Присово - няма изведени потребители за този период. Там 

реинтеграция не се случва. Има само пренасочвания към други 
социални институции. 

 
 Тази справка за движението на институционализираните възрастни лица с 
умствени увреждания, в област Велико Търново, показва че 3 от четирите 
специализирани институции за възрастни с умствени увреждания в област Велико 
Търново са в режим на “завръщане към общността” от началото на 2007 г. 
Статистиката показва обаче, че темпът на настаняване е двойно по-голям от 
темпа на извеждане от институциите в алтернативни форми на грижа в общността. 
Така за периода 2006-2008 г. броят на настанените в четирите институции 
потребители е 63, докато реинтегрираните в общността са 36. 
 
 
3.  Модели на социални услуги в област Велико Търново -  политики и 
практики  
 

3.1.  Политики 
 
 Областта има изготвена Регионална стратегия за развитие на социалните 
услуги за периода 2007- 2009 г. на базата на утвърдени общински стратегии в 10-
те общини. Усъвършенстване на съществуващите и разкриване на нови социални 
услуги, повишаване на квалификацията на персонала, използване на потенциала на 
неправителствения сектор, осигуряване на достъпна градска среда и транспорт – 
това са основни приоритети на работа в процеса на трансформация. 
 
 
Община Велико Търново 
  

В Община Велико Търново има приет “План за подобряване положението на 
възрастните хора, настанени в специализираните институции до 2009 г. 
Основните оперативни цели в него са:  
 

• Подобряване условията на живот и качеството на грижите за настанените 
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в СИ възрастни хора; 
 
• Развитие, преструктуриране и редуциране на СИ за хора с увреждания; 
 
• Информационна кампания за представяне на хората с увреждани, 

живеещи в специализирани институции; 
 
• Деинституционализация и преминаване към алтернативни форми на 

социални услуги, съобразени с потребностите на хората с ментални 
увреждания в общината.” 

 
 
Община Елена 
 
 По данни на кмета на община Елена – Сашо Топалов, са изготвени Общинска 
стратегия и Общински план за подобряване качеството на живота на хората с 
увреждания. Документите са одобрени на Общинска сесия. Направен e анализ на 
потребностите и е заявена готовност от страна на общинските ръководства в област 
Велико Търново за предприемане на следните конкретни стъпки в посока развитие на 
социалните услуги в общността и деинституционализацията: 
 

•  Оптимизиране на услугата “Домашен социален патронаж”; 
•  Изграждане на “Обществена трапезария”; 
•  ”Предоставяне на социалната услуга "Домашен помощник"; 
•  Създаване на “Дневен център за възрастни хора”; 
•  Създаване на “Хоспис”; 
•  Създаване на “Защитено жилище за възрастни хора с увреждания”; 
•  Предоставяне на социална услуга "Личен асистент"; 
•  Реализиране и оптимизиране на услугата "Социален асистент"; 
•  Създаване на Бюро за социални услуги; 
•  Въвеждане на стимули за работодатели за разкриване на работни места 

за хора с увреждания. 
  

По общини предвидените за разкриване социални услуги в Регионалната 
стратегия са както следва: 
 

Община Велико Търново 
 Изграждане на “Защитени жилища” за хора с ментални увреждания и на 
“Дневни центрове” в рамките на съществуващите институции. 
 

Община Горна Оряховица 
  Разкриване на Дневен център за лица с ментални увреждания, Център за 
социална рехабилитация и интеграция, Център за медико-социални грижи – форма 
на помощ за възрастни хора и хора с увреждания, осъществявана по домовете, 
разширяване на дейността на Домашен социален патронаж, Защитени жилища за 
лица с ментални увреждания, изграждане на Преходно жилище в рамките на ДВУИ - 
с. Драганово. 

 
Община Лясковец 

 Изграждане на Дневен център за възрастни хора и хора с увреждания, 
развиване на услугата Социален асистент и Домашен помощник, разкриване на 
Обществена трапезария. 
 

Защитено жилище за лица с ментални увреждания, Дневен център за лица с 
Община Елена 
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ментални увреждания. 
 

Община Златарица 
 Дневен център за хора с физически увреждания, Дневен център за лица в 
пенсионна възраст 
 

Община Свищов 
 Център за социална интеграция и рехабилитация за лица с увреждане, 
разширяване на дейността на Домашен социален патронаж” и социалната услуга 
Домашен помощник, Център за обществена подкрепа 
 

Община Полски Тръмбеш 
 Разширяване дейността на Домашен социален патронаж и Домашен помощник. 
 

Община Павликени  
 Изграждане на Дневен център за стари хора и хора с увреждания, Защитено 
жилище и да стартира Банка за хранене на хора с увреждания и живеещи далеч под 
социалния минимум 
 

Община Сухиндол  
 Дневен център за социални услуги. 
 

• Структурни промени в системата за социални грижи: институционален 
модел и услуги в общността; 

Община Стражица  
 Изграждане на “Защитени жилища”, “Дневни центрове за възрастни хора”, 
“Хоспис”, “Обществена трапезария”, “Бюра за социални услуги”, разширяване на 
дейността на “Домашен социален патронаж”. 
 
 
3.2. Практики -  данни от самооценките и от мониторинга  

 В рамките на периода м. декември 2008 г. - м. януари 2009 г. екипът на 
мониторинга от БХК и БИОХ осъществи наблюдения на 4 специализирани 
институции и 4 алтернативни форми на територията на област Велико Търново - 
община Велико Търново и община Елена (вж. точните данни в раздела за региона).  

 Наблюдаваните сфери, както и в останалите региони, бяха: 
 

 
• Промяна в управлението – Финансиране; 
 
• Преструктуриране и преквалификация на персонала. 

 
 
3.2.1 .  Данни от самооценките 
 

Данните от самооценките посочват следните основните пречки пред реалната 
деинституционализация на местно ниво: 
 

• В управлението 
 
 Основната бариера пред прехода от институционална грижа към услуги в 
общността и в семейна среда, както се посочва и в самооценката на общинското 
ръководство в гр. Елена, е: “недостатъчно развитата мрежа от 
алтернативни форми на услуги. Предстоят мерки и в посока образование и 
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трудова реализация на деинституционализираните лица .” 
 
 РДСП - Велико Търново, с ръководител Мая Цекова, поставя като проблем в 
сътрудничеството между отделните сектори факта, че “понякога самите общини, 
независимо от предвидените форми в общинската стратегия, 
кандидатстват с проекти за разкриване на социални услуги, само защото е 
възникнала такава възможност или пък проектът за социалната услуга, от която 
има потребност, не е бил успешен. В този смисъл и самата стратегия с 
изработения към нея конкретен план не се явява задължителна, а зависи и 
конюнктурни фактори. Така на практика Регионалните дирекции за социално 
подпомагане са в положение да оказват подкрепа и да работят по разкритите 
чрез проекти услуги, за да докажат ефективността им и да ги продължат като 
делегирана дейност и след приключването на проекта. За периода, през който 
трябва да се реализира тази стратегия също настъпват промени, като 
възникват нови възможности за кандидатстване по различни европейски програми 
и това също променя обстановката и налага гъвкаво да се реагира, както и да се 
актуализира информацията на всички нива.” 
 
 Препоръката, която РДСП дава в това отношение е: "оглед на по-точното 
дефиниране на нуждите от социални услуги на всяка община и тяхната 
ефективност впоследствие, би било добре още в началната фаза на 
изработването на стратегията и плана за съответния период от време, да 
се потърси становището на дирекциите “Социално подпомагане”, а не само 
да се търси от тях статистическа информация." Друг проблем е кадровата 
обезпеченост на РДСП. “В условията на нарастващия брой на социални услуги в 
общността от най–различен вид по различни проекти и програми, много трудно 
може да се извършва качествена работа и да се осъществява пряка връзка с 
посещение на място от единствения назначен експерт в областта на 
подпомагането и социалните услуги в РДСП." 
 
 Според управлението на ДСП - гр. Елена е необходимо: 
 

• ДСП да получават пълната подкрепа на Община В. Търново, Полиция, 
Съд, Прокуратура, Д „БТ”, РИО на МОН, РЦЗ, ръководствата на учебни и 
детски заведения, специализирани институции за деца и възрастни, 
ръководствата на лечебни заведения, НПО, както и на всички 
специалисти, които работят по социални проблеми; 

 
• Развитие на законодателство, свързано с промени, гарантиращи 

постигането на целите и задачите на психичноздравната политика; 
 
• Да се работи по преодоляване на стигмата – изолацията на лицата със 

специфични нужди да бъде преодоляна - тази целева група да бъде 
приета от обществото и включена в социалния живот. Според ДСП – 
Елена липсват достатъчни законови правомощия на ДСП за дейности в 
областта на деинституционализацията. 

 
  Проблемите в закона и практиките по прилагане на настойничеството и 
определяне мярката “поставяне под запрещение” са посочени от управлението на 
РДСП - Велико Търново: “В специализираните институции има заварено 
положение, когато настанените лица са поставяни под пълно запрещение от 
съображения за начина на опериране с личните им средства. Това е довело до 2 
проблема: от една страна под запрещение се оказват и лица, за които 
персоналът от домовете твърди, че не би трябвало към тях да се прилага 
такава мярка, защото са дееспособни, а от друга страна настойници на лицата 
се оказват техни близки, които най-често живеят в отдалечени от дома 
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места и не могат реално да упражняват настойничеството си. От 
проверките на създадените междуведомствени комисии за изясняване на 
причините за високия брой на лицата, поставени под запрещение и установяване 
на необходимост от предприемане на мерки да отмяна на поставените пад пълно 
или ограничено запрещение лица е изведено заключението, че няма данни за 
отмяната на запрещението или за преминаването от пълно към ограничено 
запрещение. Това създава пречки при определяне на лицата, които могат да 
бъдат изведени в защитените или наблюдавани жилища.” 
  
 ДСП - гр. Велико Търново счита, че съществуват доста проблеми по 
прилагане на нормите от Семейния кодекс, касаещи учредяването и надзора 
върху настойничеството и попечителството на лица, поставени под 
запрещение. “Поради факта, че дейността на настойника и попечителя е 
почетна, много трудно роднини на лицето със специфични нужди се съгласяват да 
изпълняват функции на настойници и попечители освен в случаите, когато 
запретеното лице има дееспособни родители или съпрузи . На практика тези лица 
имат много задължения , за които не получават парични възнаграждение или 
помощи. При определяне на роднини по права или съребрена линия за настойници и 
попечители много често се появява конфликт на интереси (в повечето случаи 
материални), както между настойника и запретения, така и между самите 
роднини. Особено тежко е положението на лица с остри психически разстройства. 
Следва да бъде извършена промяна в СК, касаеща задължителното назначаване на 
комисия при учредяване на настойничество и попечителство . В състава на тази 
комисия следва да има задължително юрист, социален работник и медицинско 
лице. На практика до момента съгласно чл. 110 от СК орган по настойничество и 
попечителство е кметът на общината или определено от него длъжностно 
лице.” 
 
 Съществен проблем, според ДСП - гр. Велико Търново, е проблемът със 
собствеността на сградите, в които са разкрити Домовете за възрастни с умствена 
изостаналост – в село Присово и село Пчелище – собствеността е съответно на 
Българската православна църква и на Съюза на слепите в България. 
 

•  Във финансирането 
 
 Управителят на ДВУИ - с. Пчелище, Ели Апостолова, смята, че 
“определената издръжка никога не стига до края на годината. Винаги се 
дофинансира от общинския бюджет.” Друг финансов проблем, според Ели 
Апостолова, е недостатъчното обезпечение на достъпа до образование – 
заплащане на преподавател(и) при индивидуална форма на обучение за 
потребителите с ментални проблеми или предвиждане на суми по бюджет, които да 
обезпечават включване в образователна програма. Средствата за ползване на 
транспортни услуги, определени по Закона за интеграция на хората с увреждания, 
също се оценяват като недостатъчни.  
 

• В практиката 
 
 Според представители на екипа на ДВУИ - с. Присово “Мотивацията за 
институционализация (на близките на потребителите) е, че в институцията се 
предлагат по - добри грижи от тези, които може да предложи семейството 
– пълно 24-часово санитарно-битово обгрижване и 24-часово медицинско 
обслужване."  
 
 Причините за институционализацията според екипа на ДВУИ - с. Пчелище са 
следните: “Голяма част от потребителите нямат близки и от самото раждане 
са изоставени за отглеждане в домове за деца, след което са били настанявани в 
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домове за деца лишени от родителски грижи и после в домове за възрастни. Много 
малка част от тях имат близки - 21 от настанените лица. От тези, които имат 
близки, 16 от лицата поддържат непрекъснато връзки с близките си, и близките 
им се интересуват от тях. При 7 настанени лица близките ги вземат само по 
празници – Коледа и Нова година, през лятото за около 20 дена отпуск, а през 
останалото време се интересуват за тях само по телефон много рядко." 
Водещите мотиви за оставяне в институция са:  
 

- Многодетни семейства, най-вече от ромски произход, 
- липса на майка или баща или неустановени родители, 
- невъзможност на близките или роднините да полагат адекватни грижи за 

лицето по преценка на социалните служби, 
- тежки заболявания на родителите, напреднала възраст и 

невъзможност за полагане на необходимите грижи, 
- причини от социално естество – липса на доходи, получаване на 

социални помощи и др., 
- много от родителите на настанените лица са с ментални, психически 

и др. увреждания. 
 
  Според екипа на ДСП - гр. Елена основната причина за настаняване в 
институции на лица с психично заболяване и умствени увреждания е липсата на 
развити алтернативни услуги в общността (Бел. Наблюдението констатира, че 18 
лица с умствена изостаналост са преместени от ДДМУИ - с. Илаков рът в ДВУИ. 
При три от случаите се касае за невъзможност и нежелание на близкия роднински 
кръг за обгрижване, останалите попадат в институцията поради липсата на роднини). 
 
 Друг проблем според управлението на ДВУИ - с. Пчелище е, че в отделни 
случаи “видът на запрещението не съответства на реалното състояние на 
лицето" (Бел. наблюдението констатира примери на определена мярка “пълно 
запрещение“ на лица с леки увреждания.) 
 
 
Според В.П., майка на един от потребителите в ДВУИ - с. Пчелище от гр. Банкя, 
няма достатъчно информация за социалните услуги, предоставяни на 
територията на дадена община или населено място, за хора с тежка психична 
болест или ментално увреждане. В.П. уточнява, че няма знание за това от какви 
услуги и подпомагане се нуждае човек с тежка психична болест и неговото 
семейство, за да могат да живеят заедно. Според В.П. “В България навсякъде 
специалистите за работа с психично болни са малко и нямат желание и 
психическа устойчивост да работят с тежко увредени." 
 
Според М.Х., майка на друг потребител от ДВУИ - с. Пчелище “на територията 
на община Троян няма услуги, нито служби, които да предоставят 
съвременна грижа на лица с ментални проблеми извън домовете и в близост до 
семействата им." Тя смята, че човек с психично заболяване "се нуждае от социално 
подпомагане, специализирана медицинска помощ и подкрепа на различни 
специалисти – психиатър, психолози, социални работници, социални асистенти." 
"Относно практиките по прилагане на настойничеството и по определянето на 
мярката “поставяне под запрещение”, М.Х. смята, че “при необходимост и най-вече 
когато лицето има готовност само да се грижи за себе си и ръководи делата си, 
да бъде олекотена процедурата по премахване на поставеното запрещение”. 
 
 Проблем, според самооценките на експертите от региона, при усвояването на 
трудовата роля на реинтегрираните в общността лица със специфични нужди е, че те 
не се задържат дълго на едно работно място – бяха цитирани случаи на отказ от 
работа след 2-3 месеца. Според професионалистите от Защитеното жилище в гр. 
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Дебелец, например, някои от потребителите, наети на работа, не са научени да се 
отнасят отговорно към работните си места и да имат сериозно отношение към 
предстоящия си самостоятелен начин на живот. Проблем, според самооценката на 
ръководителя на защитеното жилище в гр. Дебелец, е заниженият норматив за 
численост на персонала: необходим е повече персонал. Стандартът за 
специализираните институции, според Методиката на МТСП да численост на 
персонала е 1:3, за алтернативните форми - 1:1. 
 
 
3.2.2.  Данни от мониторинга  
 
Общи данни 
 

Трансформацията на биологичния модел на услуги и замяната на приютната 
грижа с индивидуален подход все още не са се случили. Пълно индивидуализиране 
на грижата не бе констатирано в нито една от институциите, въпреки че стъпки на 

По отношение на социалните институции наблюдението констатира: 
 

Процесът на деинституционализация в област Велико Търново е 
стартирал успешно. По време на мониторинга бе констатирано намаление на 
капацитета и съответно на броя на институционализираните лица в две от 
наблюдаваните институции: ДВУИ - Церова кория - от 60 на 50 души (от м. май 2007 
г.) и в ДДМУИ - с. Илаков рът - от 55 на 50 (след извеждането на първите потребители 
в защитеното жилище в непосредствена близост до социалния дом през ноември 
2008 г.). Бе констатирано обаче и запазване на капацитета в ДВУИ - с. Присово и 
увеличение от 70 на 77 места на капацитета в ДВУИ - с. Пчелище. Основният 
инструмент на деинституционализация е извеждането, на оценените за подходящи от 
Междуведомствените консултативни комисии потребители, от ДВУИ и ДДМУИ във 
форми на грижа в общността - основно в защитени жилища. До момента са 
регистрирани 36 изведени потребители в 3 защитени жилища. Опитите за 
реинтеграция в семейна среда са без съществен резултат (единични случаи в 
ДДМУИ - с. Илаков рът за последните 3 години). Според констатираното по време на 
мониторинга само за една от институциите в област Велико Търново може да се 
каже, че успява да се превърне в двигател на реформата в областта на 
социалните услуги. Това е ДВУИ - с. Церова кория, където около 10 от 
потребителите са настанени през м. ноември – м. декември 2008 г. в 
новоизграждащия се комплекс от защитени жилища на територията на населеното 
място, но извън социалния дом. По данни на директорката на ДВУИ – с. Церова кория 
– Нина Русева, решаваща за хода на деинституционализацията е подкрепата на 
общинското ръководство на община Велико Търново, на местната общност в с. 
Церова кория и на местния бизнес.  

 
 Сериозно изоставане от процеса на трансформация на институционалната 
грижа бе установено в ДВУИ – с. Присово, община Велико Търново. Изводът е, че 
козметичните промени в материалната база са недостатъчни за една реална 
трансформация и социалният дом остава функционално непроменен. Оценката на 
наблюдателите е, че за институционализираните лица в ДВУИ - с. Присово 
социалното включване и грижата в общността остават неясна перспектива. 
 
  Приютната грижа остава основна характеристика и за по-големия дял от 
настанените в ДВУИ - с. Пчелище, въпреки усилията на ръководството на дома да 
бъде променена ситуацията. Няма съществена промяна в стереотипите на грижа и в 
ДДМУИ - с. Илаков рът. Въпреки констатираните първи крачки, деинституциона-
лизацията е в начален стадий. Не бе констатирано “широко отваряне” на изхода 
на институциите към общността. 
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трансформиране на модела на грижа са направени – особено съществени в ДВУИ – 
с. Церова кория. Това е институцията, която отбелязва най-голям напредък в 
хуманизирането и индивидуализирането на грижата за потребителите на социални 
услуги. 
 

Необходимост от спешна преоценка и актуализация на правния статус на 
институционализираните лица с психични разстройства и умствени затруднения. 
Наблюдението констатира, че само по отношение на потребителите в ДВУИ - с. 
Церова кория е завършила оценката на потенциала на институционализираните лица 
за социална реинтеграция. Комисията е оценила възможностите на домуващите като 
реални за предприемане на мерки за реинтеграция. В останалите случаи 
преоценката е започнала – ДВУИ - с. Пчелище, или не е стартирала – ДДМУИ - с. 
Илаков рът и ДВУИ - с. Присово. Според експертите от региона и според 
наблюдателите на БХК и БИОХ е необходима не само преоценка на мярката 
“поставяне под запрещение” на институционализираните, но и особено на деинститу-
ционализираните лица в област Велико Търново. 
 
 Наложително е и преосмисляне на института на “настойничеството”. 
  
 Изследователите констатираха, че съществуват проблеми с института на 
настойничество в институциите за възрастни с ментални проблеми. Наблюдението 
сочи, че в някои от случаите има данни за користно поставяне под пълно 
запрещение, както е в ДВУИ – с. Присово, от роднини-настойници, с цел имотно 
облагодетелстване. В други случаи настойниците са роднини на институциона-
лизираните лица, живеещи в отдалечени от социалния дом райони, и на практика не 
се осъществява настойническа грижа.  
  
 Недостатъчно взаимодействието между РДСП и общинските 
администрации, въпреки заявеното желание за това. Общинските администрации по 
места би могло да обсъждат предварително предложенията си за разкриване на 
социални услуги в общността с РДСП. Регионалните дирекции на МТСП, в някои 
случаи, научават постфактум за решенията на Общинските съвети за разкриване на 
алтернативни форми и за осигурено финансиране. Предварителното съгласуване би 
оптимизирало развитието на регионалните мрежи от социални услуги. Биха се 
избегнали парадоксални ситуации, в които се разкриват услуги и не може да се 
запълни капацитетът им. 
 
 Необходимост от преструктуриране и специализирана подготовка на 
персонала в институциите с оглед на новите модели на грижа в общността. 
Наблюдението регистрира, че въпреки попълването на щатните разписания в 
специализираните институции в наблюдавания регион, все още има незаети места за 
специалисти. Текучество в специализираните институции е продължаваща практика. 
Дефицит на специалисти с необходимата квалификация бе регистриран и в 
социалните услуги в общността. Възможностите, които предоставя университетското 
обучение във Велико Търново не може да компенсира липсата на национална 
система за оценяване на персонала в сферата на социалните дейности, както и 
дефицитът на инструменти за адекватно стимулиране. Данните сочат, че 
съотношението специалисти-общ персонал е 13:2 в алтернативните услуги, за 
разлика от това в специализираните институции, където е 46:60. Въпреки 
вложените усилия, компетентността на специалистите и на общия персонал от 
системата на социалните услуги, остава една от основните бариери пред 
превръщането на приютната грижа в психосоциална рехабилитация, на 
институционалната среда в рехабилитационна. Програми за повишаване на 
качеството на грижата за лицата с затруднения в интелектуалното развитие и с 
психични заболявания, за преминаване от биологичния модел на грижа в 
индивидуализирана психосоциална рехабилитационна грижа, като например 
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“Координирането/воденето на случай”, все още са изключение, вместо практика дори 
в структурите за услуги в общността. 
 
 

По отношение на социалните услуги в общността наблюдението 
констатира: 
 

 Ясно се очертава нуждата от по-интензивно изграждане на преходни 
жилища и други алтернативни форми в общността на територията на област Велико 
Търново. Важна стъпка в хода на деинституционализацията в региона е 
изграждането на наблюдавани жилища и преходни пространства/жилища. Такива 
мерки са предвидени в община Горна Оряховица. Добре би било да се помисли и за 
намиране на възможности и в община Велико Търново и в община Елена. 
 
 Засега на територията на община Велико Търново и община Елена има разкрит 
един Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост. Няма разкрит 
Дневен център за възрастни с ментални проблеми. Добре е дневни центрове да 
бъдат разкрити в близост до защитените жилища в общността, за да могат да 
развиват програми за техните потребители. Не бе констатирано и наличие на 
развита превантивна мрежа от услуги в общността на входа на социалните 
заведения. Последната констатация бе подчертана и от ръководителите на ДСП – 
Велико Търново – Мая Пешева, на РДСП - Велико Търново – Мая Цекова и от 
ръководителката на Общинската Дирекция за социално подпомагане и 
здравеопазване – Росица Димитрова. Като основна бариера пред прехода от 
институционален модел на грижа към модел на грижа в общността се посочва именно 
недостатъчно развитата мрежа от алтернативи до момента. 
 
 Рискът от безперспективност при извеждането в защитено жилище е 
реален. Трима от потребителите от Защитеното жилище в с. Илаков рът оценяват 
своето пренасочване там като “живот в златна клетка”. Според Огнян Йорданов, 
Веско Росенов и Димитър Георгиев, извеждането им в защитено жилище е 
безперспективно, без подходяща образователна интеграция и трудова и социална 
реализация. Това е сериозно предизвикателство ако няма развити дневни центрове и 
програми за развитие на социални и професионални умения и връзка с 
работодатели, които да приемат на работа тези лица. Подобна задача изисква 
съвместните усилия и сътрудничество на всички ангажирани с този проблем страни в 
местната общност и местната власт. 
 
 
Конкретни данни 
 

 ДВУИ – с. Присово бе определен от местните експерти от общинската 
администрация и от регионалните структури на МТСП като “цирей”, който отдавна е 
трябвало да бъде отстранен. Заведението е на междуселския път между с. Присово и 
с. Церова кория. Домът се намира в стара сграда, която както бе посочено, е 
ремонтирана със средствата и силите на персонала и е неподходяща за живеене, 
според актуалните стандарти за грижа, утвърдени от МТСП. Потребителите са 
настанени по 4-5 човека в стая, в 2 стаи са по 8 човека. Тоалетните и баните са по 

ДВУИ - с. Присово 
 
 Функционалното развитие на ДВУИ - с. Присово остава непроменено. 
Закриването на институцията е без алтернатива, по експертни оценки от години. 
Настоящият мониторинг за пореден път потвърди тази оценка. Мониторингът 
констатира козметични ремонти, без съществени стъпки в посока преструктуриране и 
деинституционализация.  
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две на етаж. Само 50% от потребителите разполагат с лични вещи и дрехи. Само 4 
институционализирани лица с увреждания имат контакти със свои близки (1 домуващ 
е с постоянни контакти, в останалите 3 случая става дума за епизодични телефонни 
обаждания и посещения). 
 
 ДВУИ - с. Присово не предоставя грижа под формата на “координиране на 
случай”, програми за психосоциална рехабилитация, индивидуална и групова работа 
с емоционалните проблеми на потребителите. Няма индивидуални оценки и 
планове за грижа. Не се прилага система за компютърно документиране на 
информацията за целите на управлението и индивидуалната работа по случай. В 
ДВУИ не е назначен рехабилитатор и няма програми за физикална терапия. Няма 
програми и за трудова рехабилитация и психосоциална работа. Рисуване, четене и 
занимателни игри – това са дейностите, включени в трудотерапията, която се 
извършва с част от потребителите. В деня на посещението в ДВУИ груповите 
занимания в двете групи от около 20 потребители се свеждаха до разговори, гледане 
на телевизия. Преобладаващият дял седяха в помещенията за занимания и 
присъстваха по-скоро само физически – 5-6 потребители бяха на двора, един от 
домуващите копаеше в градината. (Вж. още конкретни данни за практиките ДВУИ – 
с. Присово в доклада.) 
 

- 14 - лека степен на умствена изостаналост,  

ДВУИ - с. Пчелище 
 
 Мониторингът установи паралелен процес на реално завръщане в 
общността и на имитация на деинституционализация. Първата констатация се 
отнася за пренасочените в началото на 2007г. 8 домуващи от ДВУИ - с. Пчелище в 
защитено жилище в гр. Дебелец. Втората констатация важи за 12-те потребителки, 
пренасочени към така нареченото защитено жилище в ДВУИ - с. Пчелище.  
 
 На 01.08.2007 г. в крило от сградата на ДВУИ, след извършен ремонт и 
осигурено оборудване на кухненски сектор, дневни и спални помещения, е открито 
защитено жилище - на практика на преграден сектор на етаж в самото социално 
заведение е поставен етикет “Защитено жилище”. На потребителите от ДВУИ е 
забранено да преминават през вратата, разделяща етажа на две. И тези потребители, 
както и останалите, са ограничени в контактите си, които се осъществяват на около 
9000 кв.м. застроена площ. Недостатъчна психосоциална работа за адаптация към 
живот “отвъд оградата” на социалния дом и ограничени контакти с външния свят са 
първата характеристика, която външния наблюдател констатира в институцията. 
Животът на около 40-те възпитаници, които наблюдателите намериха събрани в едно 
от дневните помещения, се отличава от ежедневието на 12-те потребители на 
услугата “защитено жилище” само по външни белези, но не и по същността си. Около 
20 от потребителите са лежащи. Следобед грижата за всичките 77 домуващи се 
поема от 1 социален работник и 1 мед. сестра - по данни на персонала. При подобно 
съотношение персонал-потребители от 2:35 е очевидно разминаването между 
стандартите за качествена грижа и социализираща дейност и реалността. 
 
 Две трети от бюджета за издръжка на този социален дом са разходи за 
отопление. Огромната нефункционална сграда, наричана пред наблюдателите от 
персонала “хамбара и катакомбите”, е строена с идея за санаториум - временно 
пребиваване на потребители. Сградата е собственост на Съюза на слепите. Общата 
площ е 9 058 кв.м. застроена площ и 40 дка дворно пространство. 
 
 В ДВУИ – Пчелище са настанени 77 потребители. По данни на директорката 
на ДВУИ - с. Пчелище, разпределението на потребителите, според водещите им 
диагнози, е:  
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- 35 - с умерена степен на умствена изостаналост,  
- 28 - с тежка и с дълбока умствена изостаналост. 

 
 Незрящи са 19 от потребителите. В дома са настанени и мъже и жени, на 
възраст от 18 до 65 години. Разпределението по пол е: 36 мъже и 41 жени. По данни 
на дежурния медицински персонал 63 домуващи са на поддържаща (невролептична) 
терапия, назначена от психиатър. Данните за процедурата за поставяне под 
запрещение сочат, че 60 домуващи са под пълно запрещение, 4 - под ограничено и 
13 - без запрещение. Социалният работник Д. Борисова е настойник на поставените 
под пълно запрещение. 
  
 Изводът, който се налага е, че реално затваряне на входа на тази 
институция няма. По данни на ръководството на ДВУИ - с. Пчелище 29 от 
домуващите са с потенциал за реинтеграция. 
 
 Мониторингът показа, че индивидуалната работа на специалистите с 
потребителите в дома е насочена главно към изграждане на хигиенни навици. 
Трудотерапията е сведена до дейности, свързани с градинарство. През 2008 г. пет от 
незрящите потребители на дома са включени в образователна програма – веднъж 
седмично посещават библиотеката във Велико Търново. В момента трима от 
потребителите продължават своето обучение. Директорката на ДВУИ изрази 
желанието на ръководството на специализираната институция да бъде изграден 
сектор за трудотерапия и свободни занимания, както и за физикална 
рехабилитация в сградата на дома и в дворното пространство на ДВУИ, където 
на площ от около 40 дка да се оформи комплекс за производствени и 
психосоциални дейности. 
 

ДДМУИ - с. Илаков рът 
 
 Мониторингът констатира по-скоро режим на имитация, отколкото на реална 
деинституционализация в социалния дом. Факт е извеждането на първите 6 
потребители от детската институция. Факт е и доброто взаимодействието между 
социалния дом и новоразкрития Дневен център за деца и младежи с умствени 
затруднения в гр. Елена. Факт е и решаващата подкрепа на общинското ръководство 
и кметът на община Елена - Сашо Топалов. Но също така е реалност и чувството за 
пълна изолация и безсперспективност у някои от потребителите на 
алтернативната услуга. Пред наблюдателите на БХК и БИОХ трима потребители на 
услугата защитено жилище подчертаха, че “се чувстват като в златна клетка“ в 
новия си дом. Те оценяват положително за своето развитие краткото си посещение в 
Дневния детски център в гр. Елена. Поради навършване на 18 години, момчетата 
вече не посещават дневния център. Добра предпоставка за промяна в тази посока е 
намерението на община Елена да разкрие група за възрастни в новия Дневен център 
за деца и младежи с умствени затруднения в града. 
 
 С решение на Общинският съвет - гр. Eлена капацитетът на специализираната 
институция за деца в с. Илаков рът е намален на 50 места. На възраст под 18 години 
са 29 от потребителите, 21 - са на възраст над 18 години. По данни на директорката 
на социалния дом, Савка Минкова, преобладаващият дял от домуващите са 
извънбрачни деца. През последните три години в институцията постъпват 2 деца 
от биологичните си семейства и 17 деца, пренасочени от ДМСГД. 60% от децата в 
социалния дом са от региона на Велико Търново. Според правния им статус 6 
домуващи са поставени под пълно запрещение, а 15 са дееспособни. Настойник 
на всички домуващи е директорът на дома. Само 5 от настанените в институция деца 
и младежи са с епизодични или по-чести контакти с роднини – близо 1/10 от всички 
домуващи. 
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 Въпреки че по данни на директорката на социалния дом все още 
индивидуалните форми на работа отстъпват пред груповите занимания, през 
последните години са предприети стъпки за индивидуализиране на грижата и 
отчитане на конкретните потребности на всяко дете от дома. Данните сочат, че 5 от 
децата са ученици в ПУ - с. Ново село, 5 - ученици в СОУ - гр. Елена и 11 деца, на 
възраст до 18 години, посещават Дневния център в гр. Елена. Намеренията за 
усъвършенстване и хуманизиране на средата в ДВУИ, по данни на директорката на 
социалния детски дом, са ремонт и преоборудване на сградата и изграждане на 
ателиета и работилници за производствена и психосоциална дейност. 
 
 Добра предпоставка за развитие е съществуващото взаимодействие между 
Дневния център в град Елена и ДДМУИ - с. Илаков рът. Истината е, че “симбиозата“ е 
наложена от статуквото - след разкриването на социалната услуга Дневен център в 
гр. Елена се оказало, че капацитетът не може да бъде запълнен. Но така или иначе е 
факт, че 11 от институционализираните в ДДМУИ - с. Илаков рът деца и младежи 
имат възможност ежедневно да живеят и в среда, различна от институционалната, 
ходят на училище и имат свободен режим на ходене в града. Наблюдателите смятат, 
че има потенциал за по-добра координация между ДДМУИ и община Елена в посока 
по-нататъшна социализация и трудова реализация на пренасочените в защитеното 
жилище в Илаков рът потребители. 
 

ДВУИ - с. Церова кория 
 
 Основното заключение на мониторинга е, че ДВУИ - с. Церова кория е в режим 
на адаптация за самостоятелен живот на преобладаващия дял от домуващите. 
Изведени са първите 10 потребители. Предстои пренасочването на още домуващи.  
 
 Наблюдателите констатираха, че общинската собственост е фактор, 
насърчаващ преструктурирането на специализираните институции. 
Великотърновската митрополия, която е собственик на застроената и незастроената 
площ, на която се намира ДВУИ - с. Присово, например, не е вложила нито лев за 
реконструкция на социалния дом. ДВУ - с. Пчелище е със сграден фонд, собственост 
на Съюз на слепите. Институцията с най-бърз напредък в деинституционализацията: 
ДВУИ - Церова кория, е и с най-широка подкрепа от страна на общинската 
администрация. Сградният фонд е общинска собственост.  
 
 Социалната институция е разкрита през 1964 г. В края на м. ноември, периодът 
на първото наблюдение на БХК и БИОХ, капацитетът на дома бе 45 места, реално 
заетите бяха 44 - изведени през м. ноември 2008 г. - 6 домуващи, а до края на 2008 г. - 
още 4. Преобладаващият дял от домуващите са на възраст над 60 години. 
Неподвижни са 2 потребители. Домуващите са разпределени в смесени групи, в които 
съжителстват лица с различна степен на увреждане. Този социален дом е един от 
малкото, в които съжителстват лица с по-леки и с по-тежки увреждания. До края 
на 2008 г. завършва и основният ремонт на ДВУИ - с. Церова кория, на обща стойност 
354 хил. лв., осигурени от СИФ към МТСП. Община Велико Търново ще предостави 
допълнителни 80 хил. лв. Мониторингът установи, че ДВУИ е сред малкото 
институции, в които денят на институционализираните лица се структурира 
съобразно потребностите им. Екип от 4 специалисти - социален работник, психолог, 
трудотерапевт и мед. сестра - разработва индивидуален план за развитие за 
едногодишен период. Реална, а не формална преоценка на потребностите, базирани 
на постигнатите резултати, се прави на всеки 6 месеца. 
 
 Според външното наблюдение ДВУИ - с. Церова кория е специализираната 
институция в региона с най-голям потенциал за развитие и постигнат напредък до 
момента в процеса на деинституционализация и реинтеграция на 
институционализираните лица. 
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• Договор за сътрудничество с ДВУИ – с. Пчелище - изграждане на обща 
мрежа за социални услуги и подготовка за адаптация на оценените за 
реинтеграция лица. 

Защитено жилище - гр. Дебелец 
 
 Град Дебелец е на около 7 км от областния и общински център Велико 
Търново. Защитеното жилище гр. Дебелец се намира в центъра на населеното 
място. Изграждането на защитено жилище в гр. Дебелец, с капацитет 8 
потребители, е финансирано по проект “Красива България” и от община Велико 
Търново. Защитеното жилище се управлява от Адриян Дамянов, със специалност 
социална педагогика и психология.  
 
 Социалната услуга е разкрита в края на 2006 г. През 2007 г. в защитеното 
жилище са пренасочени 8 лица от ДВУИ - с. Пчелище - 6 жени и 2 мъже на възраст от 
25 до 31 години. Според здравния статус те са: 6 с лека степен на умствена 
изостаналост, 1 с умерена и 1 без увреждания. Трима от потребителите са под 
ограничено запрещение. Според Адриян Дамянов на две от потребителките 
(Йорданка Тодорова и Габриела Бонева), мярката “ограничено запрещение” трябва 
да бъде преразгледана и премахната. Потенциал за развитие има: на 7 от 
потребителите е осигурена работа - 4 в Сладкарски цех – гр. Дебелец, 2 в склад 
за зеленчуци - гр. Велико Търново, 2 не работят. Персоналът се състои от 5 
специалисти (2 социални работници, 2 психолози, 1 медицинска сестра) и 2 
санитари. Дни на отворените врати - това е една от инициативите за доближаване до 
местното население. Хигиенни умения и готвене, както и изграждането на трудови 
навици, на умения за придвижване с градски транспорт са само част от акцентите в 
психосоциалната работа на екипа до момента. 
 
 Проблем, според самооценката на ръководителя на защитеното жилище в гр. 
Дебелец, е Методиката за численост на персонала: необходим е повече персонал. 
Стандартът за специализираните институции, според методиката на МТСП е 1:3 
и  1:1 за алтернативните форми. 
 
 По оценка на външното наблюдение защитеното жилище в гр. Дебелец е 
алтернативната услуга не само в региона, но и в страната, с най-голям 
напредък в реалната ресоциализация и адаптация на потребителите, ползващи 
услугата. Бяха констатирани практики на реална трудова и образователна 
интеграция, както и подкрепа от страна на общинската администрация и 
общността в населеното място. Бе установена и изградена система за съвместна 
работа с екипа на ДВУИ - Пчелище, в посока целенасочена деинституционализация. 
 
 Като добри практики, реализирани от екипа на защитеното жилище в гр. 
Дебелец, в процеса на деинституционализация и реинтеграция могат да се посочат: 
 

 
• Достъп до образование: 

− 3 потребители посещават Основно училище – гр. Велико Търново, 
− 1 потребител посещава музикални уроци и танцова школа. 

 
 Основните цели на договора за сътрудничество между защитеното жилище в гр. 
Дебелец и ДВУИ - с. Пчелище са както подготовка на потребителите с ментални 
проблеми за самостоятелен живот, така и работата с близките им за възможна 
реинтеграция. Според управителя на защитеното жилище непосредствената 
социална работа с близките на институционализираните младежи с увреждания, 
както и на тези от тях, които вече са пренасочени към защитени жилища в Дебелец и 
Пчелище е една от основните цели на деинституционализацията. Желанието е, 
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да се започне работа с част от роднините, за реинтеграция в семействата на някои от 
потребителите от ДВУИ - с. Пчелище и от защитеното жилище в гр. Дебелец. За да се 
случи това, е необходимо обаче да се развие и услугата Дневен център, с програми 
за координиране на случаи, които да предоставят на семейството и на самия 
потребител подкрепа за подготовката им за живот в неинституционална среда. 
 

Защитено жилище - с. Пчелище 
 
 Част от концепцията и практиките на разкритото защитено жилище в с. 
Пчелище вече бяха описани в доклада (Вж. данните по-горе в текста). Както бе 
уточнено, услугата е разкрита в сградата на ДВУИ - с. Пчелище. Потребителите на 
социалната услуга са 12 до момента. Персоналът на защитеното жилище се състои 
от 7 специалисти: 1 управител – Ели Апостолова - директор и на ДВУИ, 1 психолог, 1 
социален педагог, 1 мед. сестра, 3 специалисти “социални дейности”. 
 
 Предвижда се изграждането на комплекс от производствени работилници, 
в които да бъдат ангажирани както институционализираните в ДВУИ - с. Пчелище 
лица, така и живеещите в защитеното жилище в с. Пчелище. Това е само проектна 
идея, засега не са разработени проектни предложения и не са осигурени финансови 
ресурси за реализация. Може би цялостното преразглеждане на профила на 
социалното заведение е по-добрата идея. 
 

Защитено жилище - с. Илаков рът 
 
 Жилището е разкрито в основно ремонтирана и реконструирана едноетажна 
постройка, в непосредствена близост до ДДМУИ - с. Илаков рът – бивш здравен 
пункт. Потребителите са 6 младежи от ДДМУИ - с. Илаков рът, навършили 18 
години. 
 
 Помещенията отговарят на стандартите. Потребителите са ангажирани с 
обучение в елементарни умения за писане, четене и смятане от обучител. Сами 
организират живота си в дома и разпределението на отговорностите по поддържането 
на реда в него. Част от потребителите са заети с временни или по-постоянни 
ангажименти в селото. Те все още се адаптират към новата среда. Доскоро са 
посещавали Дневния център за деца в гр. Елена. След навършване на 18 години, 
тази практика е преустановена - контактите извън защитеното жилище липсват на 
младежите. Те изразиха желание да продължат да посещават дневния център, както 
и да бъдат ангажирани в трудови дейности. По данни на кмета на община Елена 
общинското ръководство обсъжда възможности за трудова реализация на 
потребители от защитеното жилище. 
 
 Според младежите съседите и хората в селото ги приемат добре, но 
ограничените контакти вече не ги задоволяват. Те търсят възможности за социална и 
трудова реализация в града. Управителката Маргарита Грозданова обясни, че за 
двама от потребителите, настанени в защитеното жилище, се търсят възможности за 
работа. Проблемът е в липсата на образование и квалификация на 
потребителките. Затова в момента получаването на степен на образование е 
приоритетна цел на екипа на защитеното жилище. Като се добави и ефектът от 
продължителната институционализация, става ясно, че намирането на подходяща 
работа за потребителите на защитеното жилище е сериозно предизвикателство както 
пред екипа на социалната услуга, така и пред ДСП и пред общинската администрация 
в гр. Елена.  
 

Със средства, осигурени основно от програма РНАRЕ, през 2008г. се изгражда 

Защитено жилище - с. Церова кория 
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комплекс от две защитени жилища с капацитет 12 места. Разработени са програми за 
социална реинтеграция.  
 

Наблюдението установи, че настаняването на първите 10 потребители се 
реализира до края на 2008 г. Една от четирите двойки в ДВУИ - с. Церова кория, 
живеещи на семейни начала, е сред първите потребители, пренасочени към 
защитено жилище. Персоналът се състои от 7 специалисти: 5 по социални дейности, 
1 педагог – трудотерапевт, 1 медицински специалист. По оценка на наблюдателите, 
както вече бе посочено в доклада, ДВУИ - с. Церова кория и комплексът от защитени 
жилища и социални услуги в общността, изграждан в момента, е с най-голям 
потенциал за развитие и постигнат напредък до момента в процеса на 
деинституционализация и реинтеграция на институционализираните лица. 
 
 
Г.  Регион Кюстендил 
 
 В рамките на периода м. февруари – м. март 2009 г. изследователите 
осъществиха наблюдения на всички форми на институционална грижа за възрастни 
хора с умствени затруднения и с психични заболявания в област Кюстендил. Бяха 
посетени: 
 
 

 специализирани институции - 3: 
 

• Дом за възрастни с умствена изостаналост - с. Преколница, община 
Кюстендил, с капацитет 60 места; 

• Дом за възрастни с психични разстройства - с. Пастра, община 
Рила, с капацитет 85 места – намален от 105 места през 2007 г.; 

• Дом за деца с умствена изостаналост - с. Г. Козница, община Бобов 
дол, с капацитет 60 места (Бел. Детският дом беше посетен, тъй 
като статистиката сочи, че 41 от институционализираните 
потребители са на възраст над 18 години). 

 
 алтернативни форми - 1: 

  
• Защитено пространство към ДВУИ - с. Преколница, с капацитет 16 

места - в строеж по време на мониторинга, открито в края на май 
2009 г. 

  
 Засега само на проектно ниво остава разкриването на 3 

алтернативни услуги: 
  

• Защитено жилище с капацитет 16 места – гр. Кюстендил, община 
Рила (предвижда се настаняване на младежи от ДДМУИ - с. Горна 
Козница, община Бобов дол); 

• Защитено жилище – община Рила (Бел. Проектът за алтернативната 
услуга, за която е осигурено европейско финансиране, засега не се 
реализира заради лоша координация между местна власт и МТСП); 

• Център за настаняване от семеен тип, с капацитет 32 места – 
община Бобов дол (Предстои реализация до края на 2009 г. 
Предвидено е настаняване на младежи от ДДМУ, Горна Козница, 
община Бобов дол). 

 
 Бяха проведени и три предварителни работни срещи: в РДСП - Кюстендил, в 
община Кюстендил и в община Бобов дол. Участваха: ръководители и експерти от 
РДСП – Кюстендил, от общинските Дирекции “Социално подпомагане”, Дирекциите за 
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социални услуги към общинските администрации, директори на специализирани 
институции. В работните срещи участваха кметовете на община Кюстендил и на 
община Бобов дол. 
 
 Въпреки че в регион Кюстендил още през 2007 г. е заявено приоритетното 
развитие на нови социални услуги за лица с увреждания, резултатите от досегашния 
ход на деинституционализацията в областта налагат общия извод, че в сравнение 
с останалите региони в страната, ходът на деинституционализацията, изостава. 
 
 През 2008 г. – 2009 г. деинституционализацията на хората с ментални 
затруднения остава мъчително бавен процес в регион Кюстендил. 
Деинституционализацията чрез превенция и реинтеграция все още не се е 
случила. Не бе констатирано нито “затваряне на входа”, нито “широко 
отваряне” на изхода на институциите към общността. Не бе констатирано и 
наличие на развита превантивна мрежа от услуги в общността на входа на 
социалните заведения за възрастни с увреждания. Справка за движението на 
институционализираните възрастни лица с умствени увреждания в регион 
Кюстендил сочи, че за последните три години от институциите, с общ капацитет 
203 места, са деинституционализирани едва 4-ма потребители. Настаняванията 
продължават. Преструктурирането на ДВУИ - с. Преколница е стартирало. 
Закриването на специализираните институции в с. Пастра и в с. Горна Козница 
обаче е блокирано (Вж. конкретни данни за ДВПР - с. Пастра и ДДМУИ – с. Горна 
Козница по-долу). Няма закрити специализирани институции в региона до 
момента, въпреки че има правителствено решение за закриване на ДДМУИ - с. Горна 
Козница и становище на МТСП за преместване на ДВПР - с. Пастра в общинския 
център – гр. Рила. Частично наваксване на изоставането в региона бе 
регистрирано в края на май 2009 г., когато бе разкрита първата алтернативна 
услуга в областта - преходното пространство в ДВУИ – с. Преколница, с 
капацитет 16 места. Завръщането в общността в региона, според екипа, извършил 
мониторинга, е възпрепятстван както от липса на законодателни реформи (замяна 
на административния ред на настаняване със съдебен ред, изменение на реда за 
отнемане на дееспособността и за възстановяването й), така и от негативни 
обществени нагласи, от противоречиви действия на местната власт 
(красноречив пример за това е община Рила) и от липса на синхрон в действията 
на общинската администрация в Рила с РДСП - Кюстендил. Външните 
наблюдатели попаднаха в случая с ДВПР - с. Пастра на пример и за провал на 
одобрен проект за европейско финансиране (Вж. още данни за ДВПР - с. Пастра 
в доклада и в Приложение 6: Писмо на БХК до МТСП по случая ДВПР - с. Пастра). 
 
 През 2009 г. няма нови предложени лица за извеждане в защитени жилища 
от двете специализирани институции за възрастни в област Кюстендил: ДВУИ - с. 
Преколница и ДВПР - с. Пастра. 
  
 Наблюдението констатира, че няма реална деинституционализация и в 
отношенията персонал-потребители в нито една от трите посетени институции в 
региона на Кюстендил: усъвършенстване на институционалната грижа. Сред 
констатираните дефицити в развитието на регионалната мрежа от социални услуги е, 
че на институциите и на формите на услуги в общността не се гледа като на елементи 
от една и съща мрежа от социални услуги. Трансформирането на институционалния 
модел на грижа в мрежа от услуги в общността предполага в началния етап 
използване на наличния ресурс за комунална грижа на местно ниво и от 
потребителите, живеещи в социалните домове на територията на общините и 
областите. Препоръката е да се инициира, поради регистрирана потребност, 
изграждане на преходни пространства, наблюдавани жилища и дневни 
центрове за възрастни с увреждания в региона. Паралелно да се въвеждат и нови 
модели на грижа като водене на случай, програми за психосоциална рехабилитация, 
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обучение на персонала. Не бяха констатирани и предприети мерки пред съдебна 
инстанция за преразглеждане на мярката поставяне под запрещение – една от 
основните бариери пред деинституционализацията.  
 
 Обобщението, което може да се направи за досегашния ход на 
деинституционализацията на социалните услуги в област Кюстендил е, че за 
нито една от институциите за възрастни и деца с ментални увреждания не може да 
се каже, че се е превърнала в двигател на реформата. Промените в материалната 
база, които бяха регистрирани в ДВУИ - с. Преколница, например, както и 
разкриването на преходното пространство на територията на социалното заведение, 
са сред индикаторите за начало на развитие към по-добро, но не са достатъчни за 
една реална трансформация, която предполага повишаване качеството на услугите, 
преминаване към режим на подготовка за социална адаптация за определените за 
настаняване в защитеното пространство 12 потребителки. Социалният дом засега 
остава функционално непроменен, въпреки усилията на директора на институцията 
г-н Георги Василев и на персонала за промяна на средата и за търсене на 
възможности за обучение и преквалификация. Оценката на наблюдателите е, че за 
институционализираните лица в региона социалното включване и грижата в 
общността остават неясна перспектива.  
 
 
1. Социално -  демографски профил  
 

Област Кюстендил е с население 152 хил. души. Най-големите общини са 
Кюстендил, Дупница и Бобов дол. Средногодишно населението на Кюстендилската 
област, според официалната статистика, устойчиво намалява с по около 2 800 души. 
Причините - намалена раждаемост, застаряване на населението и намаляване на 
средната продължителност на живот. По данни на РДСП - Кюстендил лицата с 
увреждания в областта надхвърлят 9000 души - 7 на сто от населението на 
областта. Най-голям е броят на лицата с увреждания в община Кюстендил - 4 400, 
следва Дупница – с 2 580. Основният проблем в социалната област, според местното 
самоуправление в трите наблюдавани общини – Кюстендил, Бобов дол и Рила, е 
намаляването на реалните доходи на домакинствата и преструктурирането на 
потребителската кошница. Спадането на реалните доходи е довело до нарастване на 
броя на лицата, нуждаещи се от социална защита и подпомагане, до изостряне на 
проблемите, свързани с увеличаващата се бедност.  
 
 
2. Карта на социалните услуги в област Кюстендил  
 
2.1 .  Институционална грижа/специализирани институции  
 
 На територията на област Кюстендил съществуват 3  специализирани 
институции – две специализирани институции за възрастни и един дом за деца и 
младежи с умствени затруднения. По данни на РДСП – Кюстендил: 
 

• 281 са настанените възрастни в специализираните институции на 
територията на област Кюстендил, от тях 186 са младежи и лица с 
ментални проблеми.  

 
• 43 са чакащите лица с умствени увреждания за настаняване в 

специализираните институции в региона.  
 
Община Кюстендил 
 

• Дом за възрастни с умствена изостаналост - с. Преколница, община 
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Кюстендил, с капацитет 60 места (заети 60 места). 
 
Община Рила 
 

• Дом за възрастни с психични разстройства – с. Пастра, община Рила, 
с капацитет 85 места  (заети 85 места). 

 
Община Бобов дол 
 

• Дом за деца с умствена изостаналост – с.Г. Козница, община Бобов 
дол, с капацитет 60 места (заети 58). (Бел. Детският дом беше посетен, 
тъй като статистиката сочи, че 41 от институционализираните 
потребители са на възраст над 18 години.) 

 
 
2.2. Социални услуги в общност та  
 
 Мониторингът в област Кюстендил установи, че до юни 2009 г. в региона е 
разкрита само една алтернативна услуга за възрастни с умствена изостаналост. 
 
Община Кюстендил 
  

• Защитено пространство към ДВУИ - с. Преколница, с капацитет 16 
места - в строеж по време на мониторинга - услугата бе разкрита в края 
на май 2009 г. 

 
В процес на изграждане са: 

 
Община Кюстендил 
  

• Център за настаняване от семеен тип - два дома с общ капацитет 16 
места, гр. Кюстендил - предстои реализация до края на 2009 г. – 
осигурен финансов ресурс от 1 млн. и 600 хил. лв. във връзка с 
правителствено решение за закриване на ДДМУИ - с. Горна Козница – 
нереализиран проект към момента на мониторинга. 

  
Община Рила 
 

• Защитено жилище – община Рила (Бел. въпреки осигуреното 
финансиране от европейски фондове, реализацията на проекта е 
провалена, заради лоша координация между местна власт и МТСП). 

 
Община Бобов дол 
 

• Две защитени жилища с общ капацитет 20 места - нереализиран 
проект, с осигурено финансиране, предстои реализация до края на 2009 г. 
- за проекта да осигурени от държавния бюджет 1 млн. 300 хил. лв. във 
връзка с ПМС № 33 от 26 февруари 2008 г. за деинституционализация на 
58 деца и младежи от ДДУИ – с. Горна Козница и правителствено 
решение от 2008 г. за закриване на детския дом. 

 
• На етап идеен проект е структурирането на алтернатива за 

деинституционализация на още 22 деца от ДДМУИ - с. Горна Козница - 
без конкретна схема и осигурено финансиране. 

 
 Както се посочва и в Регионалната стратегия за развитие на социалните услуги 
до 2009г. в областта не е изграден “нито един дневен център за възрастни с 
увреждания, въпреки че потребност има”. Важна стъпка в хода на 
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деинституционализацията в региона би било и изграждането на наблюдавани 
жилища и преходни пространства. Бе констатирано, че има добри примери в 
“използване на потенциала на неправителствените организации като фактор за 
въвеждане на нови модели за социално обслужване” – взаимодействието между 
Фондация Сийдър – ДДМУИ Горна Козница - община Кюстендил и община Бобов дол, 
както и между Неправителствения център за социална реинтеграция - Кюстендил и 
община Кюстендил. Няма отделна статистика за услугите личен и социален асистент 
за деца и лица с ментални проблеми. От Регионалната стратегия за развитие на 
социалните услуги до 2009 г. става ясно, че засега само община Дупница има 
проектна готовност за разкриване на Дневен център за възрастни с 
увреждания. 
  
2.3. Мерки по проекти и програми -  лични и социални асистенти  
 
 Около 500 са потребителите на услугите личен и социален асистент (деца, 
самотни възрастни хора и лица с интелектуални затруднения) в област Кюстендил. 
Данните на РДСП - Кюстендил сочат и още, че:  
 

• Общият брой на назначените лични асистенти през 2006 г. е 286 
(потребителите на услугата са 46 са деца, останалите 240 потребители 
на услугата са самотни хора и възрастни лица с увреждания).  

 
• 176 са през 2006 г. наетите социални асистенти в областта. От тях 55 в 

община Кюстендил, Дупница - 77, Трекляно - 16. Над 300 възрастни с 
увреждания - физически и психически, ползват услугата социален 
асистент и домашен помощник. 60 са чакащите лица за тези форми на 
социални услуги в общността. (Бел. Не се води точна статистика за 
лицата с умствени затруднения и психична болест). 

 
2.4. Превенция и реинтеграция 
 
 Мерките по реинтеграция и в този наблюдаван регион изпреварват мерките по 
превенция на настаняването в институция. Въпреки това не бе констатирано “широко 
отваряне на изхода на институциите”. През последните 3 години от социалните 
домове за възрастни в региона, с общ капацитет 145 места, както бе посочено, са 
изведени само 4 лица. Потребителите от ДВУИ - с. Преколница, община Кюстендил 
са пренасочени и настанени в защитено жилище в гр. Благоевград. Мониторингът не 
констатира и “затваряне на входа”. През 2007 г., с цел ограничаване на 
деинституционализацията и изпълнение на становището на МТСП за ограничаване 
дейността на ДВПР - с. Пастра, капацитетът на дома е намален от 105 на 85 
души. Тази мярка на практика е обезсмислена от последващо настаняване през 
2008 г. на 12 лица. 
 
 Не бе констатирано наличие на развита превантивна мрежа от услуги в 
общността на входа на социалните заведения за възрастни с увреждания. В 
област Кюстендил има 500 деца и възрастни – потребители на услугата социален и 
личен асистент. Това до момента е услугата с най-голям ефект по превенция на 
институционализацията. 
 
 
3. Модели на социални услуги в област Кюстендил -  политики и практики 
 
3.1 .  Политики 
 
 В края на 2006 г. е разработена Регионална стратегия за развитие на 
социални услуги в област Кюстендил за периода до 2009 г. На общинските ДСП в 
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областта е възложено да извършат проучване на възможностите за реинтеграция на 
лицата с увреждания в техните семейства. 
 
 Основните насоки на развитие на системата от социални услуги, според 
Регионалната стратегия, са:  
 

• Повишаване качеството на грижата в специализираните институции. 
• Деинституционализация чрез превенция на институционализирането и 

чрез реинтеграция. 
 
  Усъвършенстването на съществуващите и разкриване на нови социални 
услуги, повишаването на квалификацията на персонала, използването на потенциала 
на неправителствения сектор, осигуряване на достъпна градска среда и транспорт са 
заявените основни приоритети в процеса на трансформация. Не стана ясно, по време 
на мониторинга обаче, Регионалната стратегия за развитие на социални услуги в 
област Кюстендил с каква практическата тежест е - водещ за реформата ли е този 
документ и кои институции се съобразяват реално със записаното в стратегията 
на регионално ниво. Засега проблемът не е болезнен, защото в региона все още 
няма развита мрежа от алтернативни социални услуги за деца и лица с ментални 
увреждания, но в бъдеще липсата на координация крие сериозни рискове от хаос и 
неефективност в разкриването на социални услуги в областта.  
 

В РДСП – Кюстендил приемат констатацията на мониторинга, че регионът 
изостава в процесите на деинституционализация в сравнение с другите 
наблюдавани региони. 
   
 

3.2.  Практики -  данни от самооценките и от мониторинга 
 

В рамките на извършения мониторинг от екип на БХК и БИОХ, в периода м. 
януари – февруари 2009 г., бяха посетени 3 специализирани институции и 1 
алтернативна социална услуга в регион Кюстендил (Вж. точните данни по-горе). 
Както бе посочено и в уводната част на този доклад, оценяван бе напредъкът в 
три сфери: 
 

• Структурни промени в системата за социални услуги: трансформация 
- институционален модел и услуги в общността. 

• Преструктуриране и преквалификация на персонала. 
• Промяна в управлението и финансирането  

 
 
3.2.1 .  Данни от самооценките 
 

• В управлението 
 

Като позитивен факт се оценява наличието на добро сътрудничество между 
структурите на местната власт и гражданските организации: “Община 
Кюстендил работи в сътрудничество с различните обществени сектори и е 
отворена за нови контакти с Дирекция “Социално подпомагане” и Отдел “Закрила 
на детето”, както и с неправителствени организации.” Местната власт вижда един 
от приоритетите си в реформата на грижата за децата с проблеми в развитието си - 
разширяването на формите за грижа в общността за децата и младежите със 
специфични нужди и на възможностите за подкрепа на семействата им се отчита като 
перспективна превантивна мярка за бъдещи настанявания в институции за 
възрастни. 
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• Във финансирането 

 
Като сериозни бариери пред прехода от институционална грижа към услуги в 

общността, в самооценките на експертите, се посочват “неадекватното месечно 
възнаграждение за услугата “личен асистент” - МРЗ от 260 лв. 
 
 Управлението и на трите посетени социални дома в област Кюстендил оценява 
като проблемни в системата на финансиране още и: “Отпуснатата субсидия по 
линия на делегирани държавни дейности в рамките на бюджетната година не се 
индексира в зависимост от инфлационния индекс за предходната година и 
очаквания за текущата година. Съществува съществена разлика в единния 
стандарт между отделните профили специализирани институции, като най-
-нисък е този за институциите с умствена изостаналост, което води до по-малко 
средства за издръжка на един потребител. Ниската работна заплата както за 
специализирания, така и за обслужващия персонал в социалната сфера води до 
ниска мотивация за работа и недотам качествена социална услуга.” 
 

• В практиката 
 
Промяната в специализираните институции бе илюстрирана от местните 

структури с началото на преструктурирането на ДВУИ – с. Преколница. 
  
 През 2009 г., както вече бе посочено в доклада, социалният дом в с. 

Преколница е цялостно ремонтиран и преоборудван, а през май 2009 г. е открито и 
защитено пространство с капацитет 12 места. Пренасочените потребители са 
настанени по 2 - 8 души в спални помещения. На всеки потребител се падат средно 
по 6 кв. м. Помещенията не притежават самостоятелен санитарен възел. Според 
самооценката, потребителите живеят в добре отоплени и водоснабдени помещения, 
получават качествена и съобразена с индивидуалните им потребности и възрастови 
особености храна. Новооткритото защитено/преходно пространство в двора на 
институцията се посочва като стъпка напред в хода на деинституционализацията. 
Персоналът отчита обаче и фактът, че перспективата за реално завръщане на 
първите пренасочени към алтернативната форма 12 потребителки - трудова 
реализация, образователна и социална интеграция, се оценява като неясна. 
 

Ежедневната психосоциална работа в социалните домове за възрастни с 
увреждания в региона е далече от стандартите, по оценки на специалистите от 
социалните домове в региона на Кюстендил. Дори и за ДДМУИ - с. Горна Козница и за 
ДВУИ - с. Преколница, където директорите на социалните заведения имат идеи как 
да развият грижата си за потребителите и подкрепата на НПО, качеството на грижата 
е далече от утвърдените стандарти. “Необходимо е да се развиват ателиетата за 
индивидуална и групова работа, да се преосмисли организацията на свободното 
време. Нужни са програми, които да обогатяват уменията и да разтоварват от 
стреса в ежедневието. Развива се трудотерапията, културтерапията, 
индивидуалните и груповите консултации, беседите, разговорите за 
състоянията, протичащите психични процеси и качества на личността. Много е 
важна ролята на наставника, на водещия, на консултанта, на равнопоставения, на 
подкрепящия, на слушащия ги, на по-слабия от потребителите.” (Емил Димитров, 
психолог в ДВУИ - с. Преколница). Самооценките подсказват, че е разбрана ролята на 
личната връзка с потребителя за неговото психично израстване и социален успех. 
Проблемът е, че тази роля не се е превърнала в практика. 
 

Мярката “поставяне под запрещение” и института на настойничеството е 
оценена като проблемна. Сред пречките пред реформата на специализираните 
институции в регион Кюстендил, според самооценките, е „високият процент 
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поставени под запрещение“ (ДВУИ – с. Преколница - 42 души под пълно 
запрещение, ДДУИ – с. Горна Козница - 40 души поставени под пълно 
запрещение, ДВПР - с. Пастра - 41 души) . 
 

В ДВУИ - с. Преколница, освен поставени 41 потребители под пълно 
запрещение, има и 1 потребител под ограничено. Екипът на дома вижда проблем 
в института на настойничеството: “В практиките по прилагане на настойничество е 
необходима промяна, по отношение - правата на настойниците и на 
настойническия съвет (определен от органите по настойничество). Според 
ръководството на дома сред мотивите на роднините за поставяне на техни близки 
с психични заболявания под запрещение е намерението за имотно 
облагодетелстване. 
 
 Община Кюстендил отчита проблеми с контрола върху задълженията на 
настойниците. Подчертава се и още, че са „наложителни промени във връзка с 
използването на личните средства по спестовните влогове на 
поставените под запрещение лица. "Продължителната процедура забавя 
възможността за ползване на средствата на потребителите за подобряване на 
тяхното здравословно състояние и др. Понякога е необходимо средствата да се 
използват бързо. Може когато сумата е малка да се предвиди по-облекчен режим, 
като се постави максимална граница “до .......”. Общинската администрация поставя 
и въпроса за повече яснота в случаи, когато потребителите притежават 
недвижимо имущество. Разписаните в закона (Семеен кодекс, ГПК) правила 
определят настойника като лице, представляващо поставения под пълно запрещение 
пред институциите - законът упълномощава настойника да взема решения от името 
на лишеното от дееспособност лице. Отговорността за контрола на действията на 
настойниците се поема от кметовете и от Органа по настойничество по определения в 
закона ред. Не бяха констатирани предприети мерки на местно ниво пред съдебна 
инстанция за преразглеждане на мярката поставяне под запрещение – една от 
основните бариери пред деинституционализацията.  
 
 
3.2.2.  Данни от мониторинга 
 
Общи данни 
 

 Наблюдателите отбелязаха “теоретично разбиране“ от страна на държавните 
структури - централни и регионални, както и от страна на кметовете и 
представителите на общинската администрация в региона, за необходимостта от 
осигуряване на адекватна материална и подкрепяща среда. Повечето от 
предприеманите мерки са насочени към “социално включване” чрез пренасочване 
в защитени жилища и към “подобряване качеството на услугите”, основно чрез 
материални подобрения и единични нови назначения на специалисти. По данни 
на РДСП – Кюстендил около 345 626 евро са предоставени за 
трансформация/преструктуриране на двете специализирани институции за 

По отношение на социалните институции наблюдението констатира: 
 
 Актуалната картина на хода на деинституционализацията на социалните 
услуги в регион Кюстендил, според външната оценка, както вече бе уточнено, би 
могло да се обобщи с думата “изоставане”. Деинституционализацията, чрез 
превенция и реинтеграция, не се е случила. Не бе констатирано нито “широко 
отваряне” на изхода на институциите към общността, нито „затваряне на входа”. 
Както и в останалите наблюдавани региони и в регион Кюстендил превенцията е на 
заден план. Данните за движението в социалните домове за възрастни сочи, че през 
последните години изведените са 4, настаняванията продължават.  
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възрастни в област Кюстендил – ДВУИ - с. Преколница, община Кюстендил (164 
246 евро) и ДВПР - с. Пастра - община Рила (181 380 евро). Средствата са 
отпуснати по програма PΗΑRΕ – Деинституционализация, фаза 2 (2005-2007 г.). 
Видима промяна в средата на социалните домове в област Кюстендил, бе 
констатирана само в ДВУИ - с. Преколница. Останалите две специализирани 
институции в региона остават без съществено изменение на условията за живот 
през последните години. Строителството в ДВУИ – с. Преколница, община 
Кюстендил бе завършено в края на май 2009 г., а пренасочването на ДВПР - с. 
Пастра, в общинския център гр. Рила, до приключване на проекта не бе 
стартирало. Финансовият ресурс, според контрактите, е отпуснат за изграждане на 
алтернатива на социалния дом в с. Пастра в общинския център Рила и за разкриване 
на защитено пространство на територията на ДВУИ - с. Преколница, община 
Кюстендил. (Вж. конкретни данни по-долу в доклада). Закриването на социалния 
дом в с. Пастра е блокирано. Не се е състояло все още и закриването на 
социалния дом в Горна Козница, както вече бе посочено. 
 
 Не е осъществено до момента решението на правителството от 2008 г. за 
закриване на ДДМУИ – с. Горна Козница, с капацитет 58 места. Направеното до 
момента е следното: отпуснати са средства, с ПМС № 33 от 26 февруари 2008 г., за 
деинституционализация, на обща стойност около 1 млн. и 300 хил. лв. Тези средства 
са предоставени на община Бобов дол за изграждане на 2 защитени жилища с общ 
капацитет 20 места. Допълнително са осигурени още около 1 млн. и 600 хил. лв., 
по проект на община Кюстендил, за изграждане на Център за настаняване от 
семеен тип - два дома с общ капацитет 16 места. До момента не е предвиден ресурс 
и няма идеен проект за пренасочването на 22 потребители от ДДМУИ - с. Горна 
Козница, община Бобов дол. 
 
 Наблюдението констатира, че няма реална деинституционализация и в 
отношенията персонал - потребители в нито една от трите посетени институции: 
усъвършенстване на институционалната грижа. Приютната грижа остава основна 
характеристика на предоставяните услуги на настанените във всички специализирани 
институции за деца и възрастни с увреждания в регион Кюстендил. Подобряване на 
средата, индивидуализиране на медицинската и на психосоциалната грижа за 
потребителите от специализираните институции е основна цел, заложена в 
Регионалната стратегия за развитие на социалните услуги област Кюстендил. Но 
практическо пълно индивидуализиране на грижата не бе констатирано в нито 
една от институциите, въпреки че стъпки на трансформиране на модела на грижа са 
планирани в ДДМУИ – с. Горна Козница – решението за закриване на институцията на 
ниво Министерски съвет е съпътствано с конкретни решения на общинските съвети в 
Кюстендил и в Бобов дол, стартирало е и сътрудничество с представители на 
неправителствения сектор – американската Фондация Сийдър оказва експертна 
подкрепа на потребители и персонал в процеса на трансформация от 2008 г. 
Обучение в нови практики за индивидуализиране на грижата е извършено и в ДВУИ-
Преколница от консултантската фирма Динамика Консулт ООД - инициативата е на 
общинското ръководство в гр. Кюстендил. рансформацията на биологичния модел 
на услуги и замяната на приютната грижа с индивидуален подход са основната 
предпоставка за решаваща промяна в стереотипите в социалните домове. 
Индивидуализираната грижа, основана на планове за развитие, отразяващи 
потребностите на институционализираните лица, са модел на работа, с който е 
запознат екипа на ДВУИ - с. Преколница, община Кюстендил, но този модел остава 
практически неприложен до момента. Това важи и за останалите специализирани 
институции в региона. 
 

 По отношение на социалните услуги в общността наблюдението 
констатира: 
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Съществуващата институционална система не е разчупена до момента и 
остава скована. Мрежата от социални услуги в общността, в регион Кюстендил, все 
още е недостатъчно развита. Разкрита е само една форма на социални услуги за 
лица с психични разстройства и умствени затруднения – алтернативното жилище за 
16 потребители, на територията на ДВУИ - с. Преколница. Въпреки отчетената 
необходимост, все още не е разкрита услугата Дневен център в региона. Основната 
бариера пред прехода от институционална грижа към услуги в общността и в 
семейна среда, както се посочва и в самооценката на структурите , ангажирани с 
процеса на деинституционализация в региона, е: “липсата на достатъчно 
алтернативни услуги за лица с ментални проблеми”. Сериозна бариера пред 
процеса на деинституционализация е и нагласата на роднините, които отказват най-
често да приемат обратно своите, отглеждани с години в институции, близки. 
 
 Подкрепата за реформата на системата от социални услуги в област 
Кюстендил, от страна на общинските администрации в Кюстендил и Бобов дол, 
е факт. Това е добър стимул за старт на трансформацията, но засега ефектът от 
усилията е недостатъчен. Според външното наблюдение, също бе посочено, 
промяната в регион Кюстендил изостава в сравнение с постигнатото в областта на 
деинституционализацията в останалите наблюдавани региони. 
 
 С изключение на 8 деца от ДДМУИ – с. Горна Козница, които посещават 
Дневен център за интеграция и социална рехабилитация - гр. Кюстендил, като 4 от 
децата посещават и масово училище, потребителите от ДВУИ - с.Преколница, 
ДДУИ - с. Горна Козница и ДВПР - с. Пастра, не са включени в планирани 
системни мерки за ресоциализация - образователна и трудова. 
 
 От 2004 г. общините в област Кюстендил предоставят социалната услуга 
социален асистент. От 2005 г. и през настоящата 2009 г. в общината се предоставя и 
услугата домашен помощник по Националните програми Асистенти на хора с 
увреждания и Социални услуги в семейна среда. Тези две социални услуги 
съдействат на процеса на деинституционализация като подпомагат процеса на грижа 
в семейството за хора с увреждания и възрастни хора, като по този начин се избягва 
настаняването им в социални институции. По данни на РДСП 240 са възрастните 
потребители на услугата личен асистент в региона.  
  
 
Конкретни данни 
 

Преструктурирането на специализираната институция стартира с промяна 
на материалната среда. Община Кюстендил е провела процедура по определяне на 
фирма - изпълнител за разработване на програми за управление на услугите, 
предоставяни в ДВУИ - с. Преколница и трансформиране на социалната институция. 
В резултат на това през 2009 г. ,както вече бе посочено в доклада, социалният дом в 
с. Преколница е цялостно ремонтиран и преоборудван, а през май 2009 г. е открито и 
защитено/преходно пространство с капацитет 12 места. Пренасочените потребители 
са настанени по 2-8 души в спални помещения. На всеки потребител се падат средно 
по 6 кв.м. Според самооценката, потребителите живеят в добре отоплени и 
водоснабдени помещения, получават качествена и съобразена с индивидуалните им 
потребности и възрастови особености храна. Новооткритото защитено/преходно 
пространство в двора на институцията се посочва като стъпка напред в хода на 
деинституционализацията. Персоналът отчита обаче и фактът, че перспективата за 
реално завръщане на първите, пренасочени към алтернативната форма 12 

ДВУИ- с. Преколница, община Кюстендил - опит, близък по-скоро до 
имитация на деинституционализация 
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потребителки - трудова реализация, образователна и социална интеграция, остава 
неясна. 
 
 Както вече бе споменато в доклада, в регион Кюстендил има само 4 случая 
на реинтеграция в защитено жилище от 2007 г. насам. И те са от дома в с. 
Преколница. В социалния дом, към момента на наблюдението са настанени 60 
лица с водеща диагноза умствена изостаналост на възраст от 20 до 82 години. 
Във връзка с изисквания в писмо на АСП от 21.08.2007 г. , и със заповед на кмета 
на община Кюстендил е сформирана Междуведомствена комисия, която да изготви 
“оценка на обективното състояние на потребителите - психологически особености, 
практически умения, познавателни възможности и потребности“. В комисията 
участват по един представител на община Кюстендил и на ДСП - Кюстендил и 5 
представители от екипа на ДВУИ - с. Преколница (директор, социален работник, мед. 
сестра, фелдшер и трудотерапевт) - В Протокол от заседание на Комисията от 
28.10.2008 г. е обобщено решението й: “Комисията, след като извърши 
проверка на личните дела на потребителите и изготви социални оценки на 
всички настанени в специализираната институция не предлага лица за приемане 
в защитени жилища.” Причината за това становище, както е посочено в протокола, 
е осъществяването на Проект BG2005/017-353.01.02-53 “Изграждане на защитено 
пространство в ДВУИ - с. Преколница, финансиран по програма PHARE 2005“. 
Това означава, че потребителите ще останат в защитените пространства на 
територията на социалния дом. Подобно действие за деинституционализация трябва 
по-скоро да се определи като бездействие. Смисълът от работата на тази комисия 
е съмнителен. Решенията й не подлежат на контрол. Все пак трябва да се посочи, 
че новооткритото преходно пространство предоставя шанс за адаптация – 
наличен потенциал за психосоциална работа и трудова реализация. Предпоставка 
за това е и извършеното обучение на персонала в умения за 
индивидуализиране на грижите, както и опитите на ръководството да хуманизира 
грижата за потребителите. Друг е въпросът доколко това е реалистично в малко 
населено място в планината, отдалечено от общинския център. 
 
 В социалния дом в с. Преколница бе откроен и проблемът с 
административния ред на настаняване. По данни на ръководството е 
специалистите в дома, докато настаняването в социалните домове се извършва 
централизирано, затварянето на входа на институциите не може да се случи на 
практика. Данните за движението на потребителите в ДВУИ - с. Преколница сочат, че 
за последните 3 години в дома има: 5 новоприети, 4 изведени и 2 починали. В 
ДВУИ – с. Преколница бе подчертан и проблемът с финансирането на обучението и 
квалификацията на персонала. Бе споменато, че не е предвиден специален 
параграф за финансиране на възможностите за преквалификация и обучения на 
персонала от социалните услуги. 
 
 Ежедневната грижа за настанените възрастни с умствена изостаналост в 
ДВУИ – с. Преколница през 2009 г. не е съществено променено в сравнение с 
констатираното от представители на БХК в институцията преди няколко години. В 
деня на мониторинга от 16.02.2009 г., в помещенията за занимателна и трудова 
терапия в дома се провеждаха занимания с 2 групи от по около 6-8 домуващи. 
Наблюдателите видяха жени, ангажирани с изработване на мартеници, апликации, 
рисунки. Останалите около 40 от домуващите бяха събрани в едно голямо 
помещение в основната сграда. Седяха или стояха пред един включен телевизор. На 
практика потребителите бяха охранявани от двама възпитатели. Единични случаи на 
разходки из двора. Около 5 по-тежко увредени, трудно подвижни потребители се 
намираха в едно от спалните помещения - при тях бе рехабилитаторът на дома.  
 
 В ДВУИ - с. Преколница не се предоставя системна индивидуална грижа за 
всеки от потребителите под формата на “координиране на случай”, програми за 
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психосоциална рехабилитация, индивидуална работа с емоционално проблемните 
потребители, които са преобладаващият дял от домуващите. С преобладаващия 
дял от потребителите практически не се работи по индивидуални планове за 
грижа, въпреки че такива се разработват. Констатациите на наблюдателите бяха 
потвърдени и от двама от дежурните възпитатели, поели грижата за по-тежко 
увредените домуващи. В интервю, проведено по време на мониторинга от 16.02.2009 
г., те заявиха, че ежедневието на потребителите е еднообразно. Денят им не е 
структуриран в подходящи програми за индивидуална и групова работа. Това бе 
констатирано по време на мониторинга, въпреки самооценката на ръководството, че в 
дома е въведено координирането на случай за 30 потребители. Според 
самооценката на психолога на дома всеки потребител в ДВУИ - с. Преколница 
“получава месечно като услуги: 15 прегледа за оценка; 30 индивидуални сесии за 
работа; 4 сесии за групова работа; 3 медицински прегледа. 30 човека получават 
услугата водене на случай, разпределени между 3 водещи на случай. „Ежегодно се 
прави социална оценка на всички потребители от екип от специалисти на 
институцията – директор, социален работник, психолог, трудотерапевт и 
медицинско лице.” Мониторингът показа, че индивидуалната работа на 
специалистите с потребителите с по-тежки увреждания в дома е насочена главно 
към изграждане на хигиенни навици. Трудотерапията е сведена до дейности, 
свързани с гледане на телевизия и чистене на помещенията и двора, по-леко 
увредените потребители са ангажирани и във форми на занимателна терапия -  
рисуване и апликация. Не се прилагат знания по програми за психосоциална работа. 
В деня на посещението в ДВУИ, както вече бе посочено в доклада, груповите 
занимания на около две трети от домуващите се свеждаха до разговори, гледане на 
телевизия, овладяване на състояния на възбуда. 5-6 потребителки бяха на двора, 
една от домуващите помагаше на охраната на социалния дом. Домът разполага с 
обширно дворно пространство - което не се използва за целенасочени дейности с 
домуващите. 
  
 В ДВУИ - с. Преколница, има едно ново назначение на специалист - от 
20.02.2009 г. е назначен рехабилитатор, предстои изграждане и на подходящи 
помещения за физикална рехабилитация. Съотношението персонал/потребители в 
специализираното заведение е 39:60. Квалифицираният персонал се състои от 16 
човека (1 лекар, 1 социален работник, 1 психолог, 5 медицински сестри, 5 
трудотерапевти, 1 фелдшер, 1 логопед, 1 рехабилитатор), а обслужващият персонал 
е от 23 човека. Рехабилитаторът работи ежедневно с малка група от около 5-6 човека 
с тежки физически съпътстващи увреждания.  
 

 ДДМУИ в с. Горна Козница, община Бобов дол е институция за деца с умствени 
увреждания, с капацитет 70 места. Настанените, към момента на мониторинга, 
бяха 58. В социалния дом за деца и младежи в община Бобов дол е настанена 
компактна група от 41 младежи, навършили 18 години, от общо 58 потребители. 
Във връзка с ПМС № 33 от 26 февруари 2008 г. и на основание Заповед № РД- 02-
10/12.01.2006 г. на Председателя на Държавната агенция за закрила на детето 
ДДМУИ с. Горна Козница, община Бобов дол, е предложен за закриване. 
Оценката е извършена чрез прилагането на критерии, които са част от утвърдения от 
Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието 
и науката, Министерството на здравеопазването, на Председателя на ДАЗД и 

ДДМУИ – с. Горна Козница, община Бобов дол – мъчително закриване 
 

Данните от наблюдението, извършено в социалното заведение през м. 
февруари 2009 г., сочат, че все още ДДМУИ - с. Горна Козница не е 
трансформиран. Наблюдението констатира, че индивидуализирането на подхода 
към потребителите и адекватната психосоциална грижа в този социален дом са 
все още пожелание. 
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Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, Механизъм за 
закриване, реформиране или преструктуриране на специализираните 
институции за деца. Наблюдението установи, че все още социалният дом не е 
закрит, въпреки категоричния текст на Постановление 33, от 26.02.2008 г. на МС, 
във връзка с реформирането и закриването на специализирани институции за 
предоставяне на социални услуги за деца. Според ПМС се предоставят 8 млн. лв. 
за закриване на 6 детски социални дома, сред които и ДДУИ - с. Горна Козница. 
 
 В правителственото решение е записано: “Институцията се закрива, 
трябва да се намери подходящата алтернатива за всяко дете и лице, 
настанено в нея”. Целта на трансформацията е осигуряване по-добро качество на 
живот на настанените в институцията деца и младежи, чрез нови комплексни услуги в 
среда близка до семейната: 
 

• Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за 16 деца; 
• Защитени жилища с капацитет 20 места; 
• Дневни центрове с програми за психосоциална рехабилитация. 

 
Търсени са и възможности за деинституционализация чрез настаняване в 

приемни семейства - без последствия. Новото строителство, към момента на 
външната оценка, все още не е стартирало. Перспективата за още 22 младежи от 
социалния дом в с. Горна Козница е неясна. След Постановлението на МС от 2008 г. 
за закриване на детския дом сградата се саморазрушава със застрашителна сила. 
Намеренията за усъвършенстване и хуманизиране на средата в дома са изоставени.  
 
 По данни на ДСП - община Бобов дол предприетите до момента конкретни 
мерки и дейности са:  
  

• Проучване възможността за отглеждането на децата от дома в среда 
близка до семейната – биологично семейство, роднини или близки, 
приемно семейство, осиновяване.  

 
• Консултиране на родителите, съгласно законовата уредба, 

регламентираща закрилата и правата на децата – Семеен кодекс, Закон 
за закрила на детето, както и разясняване на видовете социални услуги 
предлагани в общността.  

 
• Информиране за финансовата подкрепа, която може да бъде оказана на 

лицата, полагащи грижа за деца с увреждания – ЗЗД, ППЗЗД, ЗИХУ, 
ППЗИХУ и др. нормативни документи, имащи отношение към социалните 
услуги в общността. 

 
• Приемна грижа - Информационна кампания за запознаване работещия 

персонал в институцията и обществеността с условията и реда за 
кандидатстване за Приемно семейство или "Професионален приемен 
родител". 

 
• Осиновяване - за всички деца, вписани в регистъра за пълно осиновяване 
 
• Неправителствената американска Фондация Сийдър е ангажирана с 

обучение на персонала в осигуряване на качествена грижа за децата и 
младежите от дома. Екип от специалисти от ЦСРИ - гр. Кюстендил е 
изготвил индивидуален план за работа и оценка на развитието на децата 
и лицата, пребиваващи в ДДУИ. 

 
 Въпреки направените стъпки в развитието към по-добро, въпреки 
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правителственото решение за закриване на дома и осигурения финансов ресурс, 
засега деинституционализацията не се е случила в ДДМУИ - с. Горна Козница. 
Според ръководителя на ДСП - община Бобов дол: “Към настоящия момент, 
единствената възможна грижа, за децата настанени в ДДМУИ, е 
институционалната“. 
 
 Наблюдателите отчитат като безспорна крачка напред решението за закриване 
на социалния дом и за извеждане на първите 36 потребители в Център за 
настаняване от семеен тип в община Кюстендил и в защитени жилища в община 
Бобов дол. Положително развитие е и подкрепата от страна на неправителствената 
американска Фондация Сийдър, която се е ангажирала през 2009 г. с обучение на 
персонала. Наблюдателите смятат, че има потенциал и за по-добра координация 
между ДДУИ, община Бобов дол от една страна и МТСП в посока по-нататъшна 
реинтеграция, социализация и трудова реализация на все още 
институционализираните деца и младежи. 
 

В рамките на мониторинга, през м. април - май 2009 г., изследователите 
осъществиха наблюдения на всички форми на институционална грижа за възрастни с 
умствени затруднения в две наблюдавани общини в област Хасково - община 

ДВПР - с. Пастра, община Рила - загубени 181 380 евро 
 

Капацитетът на ДВПР - с. Пастра е 85 души. Настанените потребители са 82.  
  
 Досегашните констатации на БХК за развитието на социалния дом е, че той е от 
онези специализирани институции в страната, чието преместване в общински 
център е без алтернатива. По данни на ръководителя на РДСП - Кюстендил и 
според наблюдението няма никаква промяна в стереотипите на грижа в 
специализираната институция. Въпреки че през 2007 г. капацитетът на дома е 
намален с 20 места, приемът от последните три години на 12 нови потребители 
обезсмисля мярката. 
  
 Наблюдението констатира, че становището за преструктуриране на дома и 
мнението на външни български и международни наблюдатели за закриване на 
институцията е без последствия до момента. Социалният дом, разкрит в 
амортизираната база на бивша ВЕЦ, продължава мизерното си съществуване. 
Бе установено, че първата стъпка към трансформацията на тази институция е от 2007 
г. С Решение на Общинския съвет – гр. Рила и със заповед на изпълнителния 
директор на АСП, от 01.01.2007 г. е намален капацитетът на специализираната 
институция ДВПР - с. Пастра, община Рила от 105 места на 85 места. Впоследствие 
е осигурена и финансова подкрепа за деинституционализация от 181 380 евро по 
програма PHARE. Въпреки препоръките на чужди и български наблюдатели и 
осигуреното финансиране, процесът на трансформация на специализираната 
институция е “замразен”. Заради негативните обществени нагласи и заради 
административни пречки - по данни на кмета на община Рила, “финансирането е 
спряно”. По данни на РДСП - Кюстендил и на МТСП, мярката е предприета заради 
забавянето на деинституционализацията и писмено заявената промяна в 
намеренията на община - Рила предоставеният ресурс да бъде използван не за 
разкриване на алтернативни форми на социални услуги, а за ремонт на ДВПР - с. 
Пастра. Тоест за изливане на пари в сгради, а не в нови услуги в общността. 
Становището на МТСП е, че проектът е възпрепятстван, но не е спрян, заради 
противоречивите действия със съмнителна мотивация на кмета на община 
Рила. 
 
   
Д. Регион Свиленград 
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Свиленград и община Тополовград. Бяха посетени: 
 

 специализирани институции – 2: 
  

• Дом за възрастни с психични разстройства - Свиленград, с 
капацитет 70 места (заети 70 места) - жени над 18-годишна възраст; 

• Дом за възрастни с психични разстройства - с. Радовец, 
Тополовград с капацитет 75 места (заети 77 места) - мъже над 18- 
годишна възраст. 

 
 алтернативни форми – 4: 

 
• Дневен център за възрастни с увреждания – Свиленград, с 

капацитет 15 места (заети 11); 
• Дневен център със седмична грижа – Свиленград, с капацитет - 20 

места (заети 14); 
• Преходно жилище – Свиленград - с капацитет 4 места (заети 4 

места), разкриване на услугата – м. юни 2009 г.; 
• ЦСРИ – Тополовград – капацитет 50 места (заети места 50) - само 1 

потребител на психосоциална услуга. 
 
(Бел. На етап идеен проект е разкриването на алтернативните форми на социални 
услуги за възрастни с ментални проблеми в община Свиленград – защитено и 
наблюдавано жилище.) 
 
 В рамките на изследователските дейности в регион Свиленград бяха проведени 
и предварителни работни срещи: в РДСП - Хасково, в община Свиленград, в ДСП - 
Свиленград, в ДСУ – Свиленград, в община Тополовград. Бяха направени интервюта 
с ръководители и експерти от системата на социалните услуги – РДСП, ДСП и 
Общинските дирекции за социални услуги, с директори на специализирани 
институции и алтернативни форми. Бяха проведени и предварителни информационни 
срещи с кмета на община Свиленград, със зам. кмета на община Тополовград. Бе 
организирана и заключителна регионална среща с домакин община Свиленград. 
Няма закрити социални институции за възрастни с ментални проблеми на 
територията на област Хасково. През м. юни 2009 г. е осъществено 
преструктуриране на ДВПР - Свиленград и е разкрита една алтернативна услуга 
- преходно жилище с капацитет 4 души на територията на ДВПР – Свиленград. На 
територията на община Тополовград функционира Център за социална 
рехабилитация и интеграция – потребители на психосоциална рехабилитация – 1 от 
50 регистрирани потребители на услугата. 
 

Обобщената характеристика на напредъка в хода деинституционализацията в 
региона сочи, че трансформацията е стартирала - реализира в посока 
реинтеграция и превенция, чрез разкриване на алтернативни услуги в общността. Все 
още не се е състояло реалното завръщане в общността. Единични са случаите на 
изведени лица от социалните домове за възрастни в региона от старта на 
трансформацията на социалната система. Не се регистрира работа в мрежа не 
само между самите структури, ангажирани с управление или предоставяне на 
социални услуги на общинско ниво, но и със системата за трудова заетост, с 
образователната система и здравната система. Подобряването на средата, 
индивидуализирането на медицинската грижа и на психосоциалната работа с 
потребителите от специализираните институции е основна цел, заложена в 
Регионалната стратегия и в общинските стратегии за развитие на социалните 
услуги в област Хасково.  
 
 Наблюдението констатира, че деинституционализацията в отношенията 
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персонал - потребители (институционалната грижа) се нуждае от по-нататъшно 
развитие и усъвършенстване. Приютната грижа остава основна характеристика 
на предлаганите услуги за преобладаващия дял от настанените в специализираните 
институции за възрастни в регион Хасково, особено за ДВПР – с. Радовец. Все още 
институционалната грижа страда от дефицит на професионалисти. 
Подобряването на средата е реален факт и в двете специализирани институции за 
възрастни с психични разстройства в региона: ДВПР – гр. Свиленград и ДВПР - с. 
Радовец. Но индивидуализирането на грижата за всички потребители остава все още 
намерение. С неясна перспектива е и реалната реинтеграция на 
институционализираните лица. Наблюдението в ДВПР – с. Радовец регистрира 
застой в реформата.  
 
 
1. Социално -демографски профил  
 
  Област Хасково е разположена в най-югоизточната част на Южния централен 
еврорегион за планиране. Областта обхваща 5 520 кв.км. Населението на област 
Хасково е 285 000 жители, като делът на градското население е 68,4%. 
 
  Според промишления си потенциал днес Хасковска област може да се 
раздели на две групи: първата включва Хасково и Димитровград, а втората - 
останалите девет от общо единайсетте общини на областта. Едно от най-големите 
предимства на областта е интензивното сътрудничество с административните 
единици на двете южни съседки на страната - Одрин (Турция) и Еврос (Гърция). До 
голяма степен на липсата на индустриални гиганти в миналото, след затварянето на 
които голям брой хора са останали без работа, е дала възможност Хасково да 
избегне значителни трусове на пазара на труда. Демографското развитие на 
област Хасково е подобно на средното за страната. Спадът на населението се 
дължи на неблагоприятни демографски процеси, като нарастване на смъртността 
и намаление на раждаемостта. Един от основните проблеми на областта е 
депопулацията в крайните южни части. В резултат от картата на района изчезват 
цели селски райони, особено в граничните селища.  
 
 По данни на директора на Териториалното звено на НСИ в областта се 
регистрира дефицит на лекари, лекуващи психични заболявания, въпреки че 
Смолян и Хасково са регионите с най-голяма концентрация на 
институционализирани лица с психични разстройства в страната – съответно 
200 и 145 лица. “Реално най-близкият психиатър до Хасково е в Одрин“ 
коментира ситуацията в сферата на здравната грижа за лицата с психична болест в 
региона ръководителят на РДСП – Хасково, Господин Георгиев. 
 

Община Свиленград е средна по големина община, с население около 20 хил. 
души. През 2008 г., по данни на ДСП - Свиленград за демографските характеристики 
и потребности на рисковите групи в общината, 650 семейства са социално слаби, 
11 са многодетните семейства, нуждаещи се от социални услуги – с 3 и повече 
деца. 
 

Община Тополовград е малка община, с население около 13 313 души. Около 
90 души от местното население са с психични проблеми и се нуждаят от 
социални услуги по данни на ДСП - Тополовград.  
 
2. Карта на социалните услуги в област Хасково -  община Свиленград и 
община Тополовград 
 
2.1 .  Институционална грижа/специализирани институции  
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На територията на област Хасково съществуват 2 специализирани 
институции за възрастни – домове за възрастни с психични разстройства (ДВПР), с 
общ капацитет 145 места. Това е регионът, който се нарежда на второ място в 
страната, след Смолян, по концентрация на институционализирани лица с 
психични разстройства. Чакащите лица с увреждания в региона, за настаняване 
в специализирани институции, по данни на АСП към МТСП са 72 мъже (ДВПР - с. 
Радовец) и 10 жени (ДВПР Свиленград). 

  
Община Свиленград 

 
• Дом за възрастни с психични разстройства - Свиленград, с капацитет 

70 места (заети 70 места) - жени над 18-годишна възраст. 
 

Община Тополовград 
 

• Дом за възрастни с психични разстройства - с. Радовец, с капацитет 
75 места /заети 77 места - мъже над 18- годишна възраст  

 
 
2.2. Социални услуги в общност та  
 

През 2009г. регистрираните потребители на социални услуги в общността – 
Дневен център и ЦСРИ са 79: от тях 25 са потребители на двата дневни центъра в 
град Свиленград, 50 са потребителите на ЦСРИ в Тополовград, 4 са пренасочените в 
преходно жилище. Реално потребителите на психосоциални услуги са 3, тъй като 
потребител на психосоциална рехабилитация в ЦСРИ Тополовград е само 1 лице. 
 
 Разкритите алтернативни форми в двете наблюдавани общини в област 
Хасково - община Свиленград и община Тополовград са 4: 
 
 

• Дневен център за възрастни с увреждания – Свиленград , с капацитет 
15 места (заети 11); 

Община Свиленград 
 

 
• Дневен център със седмична грижа – Свиленград, с капацитет 20 

места (заети 14); 
 
• Преходно жилище – на територията на ДВПР – Свиленград, с капацитет 

4 места, срок на разкриване на услугата – м. юни 2009 г.; 
 
• В справката на ДСП - Свиленград от 15.04.2009 г. се уточнява, че до 

средата на 2009 г. все още няма разкрити ЦСРИ, защитени жилища, 
наблюдавани жилища (бел. разработва се общински проект). 

 
 

•  ЦСРИ – Тополовград – капацитет 50 места, заети места 50. 

Община Тополовград 
 

 
ЦСРИ функционира от 2003 г. от 2008 г. е регистриран 1 потребител на 

услугата психосоциална рехабилитация. Останалите 49 души, както се посочва в 
справка, изготвена от екипа на ЦСРИ - Тополовград, са потребители на: физикална 
рехабилитация – 34, зрителна - 7, домашни посещения – 7. На 27 от потребителите 
се предоставят краткосрочни услуги, на 23 – дългосрочни. 64 са предоставените 
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еднократни услуги. Средногодишно през центъра преминават около 140 потребители, 
по данни на екипа. 
 
 
2.3. Мерки по проекти и програми -  лични и социални асистенти  
  

По данни на РДСП - Хасково общият брой на назначените лични асистенти 
към 2009 г. в областта е 160, което нарежда региона пред области като Бургас (138), 
Кърджали (142), Стара Загора (115). Не е уточнен броят на асистентите на хора с 
психични разстройства. Данните за броя та личните асистенти в двете 
наблюдавани общини Свиленград и Тополовград е 35 - съответно – 28 и 7 през 
2009 г. 
 
 

•  Социален асистент – на този етап услугата не се предоставя 

Община Свиленград 
 

 
•  Личен асистент - по НП „Асистенти на хората с увреждания” – назначени 

общо 28 безработни лица, които се грижат за свои близки с увреждания. 
Потребители - 29 лица,от които 6 деца и 23 възрастни. 

 
•  Домашен социален патронаж – най-всеобхватната форма- капацитет 

160 места в 7 населени места - доставка на храна, хигиена, медикаменти  
 
 

• По НП “Асистенти на хора с увреждания” дейност “Личен асистент” до 
31.03.2009 г. са започнали работа 7 лични асистенти;  

Община Тополовград 
 

 
• По НП ”АХУ” дейност “Социален асистент” няма включени лица за 2009; 
 
• Домашен помощник - 5 лица; 
 
• Домашен социален патронаж - капацитет 70, заети към 31.03.2009 г. - 70 

лица. 
 
(Бел. не бяха посочени точни данни за броя на лица с психични заболявания -
потребители на алтернативните услуги.) 

 
  
2.4. Превенция и реинтеграция  
 
Община Свиленград  
 

Данните за настанявания в специализирани институции сочат, че през 2008 г. 
– 2009 г. са регистрирани 2 настанявания в ДВПР - Свиленград. ДСП не е работила 
по молби за настаняване в специализирана институция на лица от община 
Свиленград и община Любимец. Няма напуснали специализираните институции. 
През 2008 г. община Свиленград е работила по един случай на превенция на 
институционализация на лице с увреждания. През 2008 г. няма случаи на 
завръщане в семейството на потребители от ДВПР - Свиленград. През 2008 г. са 
регистрирани 10 случая на пренасочване към алтернативни форми в общността - 
100% от случаите по реинтеграция. 
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Община Тополовград 
 

През 2008 г. ДСП е работила по 2 молби за настаняване в дом за възрастни 
лица с ментални проблеми. Напусналите специализирани институции са: през 2007 г. 
– 2008 г. – 12 души – пренасочени в ДВУИ – Качулка, област Сливен, ДСХ - 
Димитровград, ДВФУ – гр. Стара Загора, 1 - реинтегриран в семейна среда, а през 
2009 г. е регистриран 1 потребител – избягал на 14.05.2008 г. През 2008 г. ДСП e 
работила по 1 случай на превенция на институционализацията на възрастни лица с 
увреждания. През 2007 г. - регистриран 1 случай на успешна реинтеграция при 
близки. През 2008 г. и 2009 г. няма случаи на реинтеграция в биологично 
семейство на възрастни лица с умствена изостаналост и с психични разстройства от 
специализираните институции в региона. В момента се подготвят документите за 
настаняване в защитено жилище в Благоевград на 1 потребител. 
 
 
 
3. Модели на социални услуги в област Хасково -  политики и практики 
 
3.1 .  Политики 

 Според разработените на общинско и областно ниво насочващи документи за 
насърчаване на процеса на деинституционализацията основната посока на развитие 
на системата за грижи за хората с увреждания е “изграждането на мрежа от 
социални услуги в общността”. 
  
 Наблюдателите установиха и в област Хасково констатирания и в останалите 
наблюдавани региони факт, че алтернативните услуги: “Личен асистент”, “Социален 
асистент“ и “Домашен помощник“ са оценявани от експертите като мерки с най-
голям социален ефект. Общинските звена за социални услуги обаче констатират, че 
бариера пред развитието на тези алтернативи е “недостатъчният брой 
социални асистенти”, “намирането на подходящи хора за предоставяне на 
услугата “социален асистент””, както и “заплащането на асистентите - 
особено на услугата личен асистент“ - минимална работна заплата. 
 
 По данни на РДСП - Хасково, всички общини в областта са с разработени 
общински стратегии за развитие на социалните услуги до края на 2009 г. В момента 
на мониторинга се извършваше подготовка за актуализация на новите общински 
планове за развитие след 2009 г. 
 
 Общинските планове за подобряване качеството на живот на хората с 
ментални проблеми 2006 г. – 2009 г. и в двете наблюдавани общини в региона – 
община Свиленград и община Тополовград са синхронизирани с основните цели и 
приоритети на правителствената Концепция за деинституционализация на 
специализираните институции за деца и социалните институции за възрастни 
хора с увреждания. (Вж. Обща част в доклада - информация за целите и 
принципите на националната политика за деинституционализация).  
 
 Предоставянето на информация и подпомагането на развитието на услугите за 
лица с интелектуални проблеми и психични заболявания се осъществява от Дирекция 
Социално подпомагане – структура на МТСП на територията на общините. 
Развитието и управлението на социалните услуги се извършват от кметовете.  
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3.2. Практики -  данни от самооценките и от мониторинга 

 
В рамките на извършения мониторинг от екип на БХК и БИОХ, в периода м. май 

– м. юни 2009 г. бяха посетени 2 специализирани институции и 4 алтернативни 
форми на социални услуги в регион Хасково (вж. точните данни в раздела за 
региона). 
  

Както бе посочено и в уводната част на този доклад, оценяван бе напредъкът 
в три сфери: 
 

• Структурни промени в системата за социални услуги;  
 
• Преструктуриране и преквалификация на персонала; 
 
• Промяна в управлението и финансирането.  
 

 
 
3.2.1 .  Данни от самооценките 
 

• В управлението 

Община Свиленград 
 

 
 Дирекция “Социални услуги” към община Свиленград е структурата към 
общинската администрация, която инициира и насърчава трансформацията в 
сферата на социалните услуги. В Общинския план за подобряване качеството на 
живот на хората с увреждания, който прави анализ на актуалната ситуация в 
общината, взаимодействието между общински и държавни структури и НПО сектора е 
оценено като една от неизползваните възможности в областта на правенето на 
социална политика: “Трудно се случва взаимодействието между държавните и 
общинските структури и неправителствения сектор в осъществяването на 
приоритетните цели на реформата в областта на изграждането на новите 
мрежи за социални услуги по места”. Относно услугите, свързани с трудовата 
заетост на лицата със специфични потребности, самооценката също е категорична: 
“На територията на общината няма служби, осигуряващи заетост на хора с 
ментални увреждания”. 
 
 Според самооценката на община Свиленград силните и слабите страни в  
трансформацията на социалните услуги са: 
 

Силни страни: 
− Желание за промяна; 
− Тенденции към осъществяване на междусекторно сътрудничество в 

социалната сфера; 
− Сравнително добре развита инфраструктура за разгръщане на мрежа от 

услуги за хора с ментални проблеми. 
 

Слаби страни: 
− Липса на подготвени кадри; 
− Недостатъчно финансиране на социалните инициативи и използване на 

програмите на ЕС; 
− Липса на лоби на хората с ментални проблеми в държавната и 

общинската администрация; 
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− Преобладава стигматизиращото отношение спрямо психичната болест 
сред местната общественост. 

 
Възможностите са видени в: 
− Постепенно увеличаване на капацитета на НПО сектора и местните 

общности; 
− Развитие на добри практики на социални услуги.  

 
Рисковете: 
− Възприемането на социалните услуги в общността като нещо временно; 
− Неразвит пазар на социални и алтернативни услуги; 
− Липса на национални и локални стандарти и критерии за развитие на 

социалните услуги за възрастни. 
 

• Във финансирането 
 

Отсъствието на специално финансиране за преквалификация е посочено 
като един от проблемните сфери във финансирането на социалните услуги и 
гарантирането на тяхното качество.  

 
Според ръководителката на ДСУ - община Свиленград, Мариана Димитрова, 

там където сградният фонд е сравнително добър и за специализираната 
институция е решено, че ще обслужва определен регион, е необходима и 
държавна подкрепа - да се отпускат допълнително средства (извън единния 
стандарт) за поддръжка и ежегоден цялостен ремонт. 
 

• В практиката 
 

Реалната картината на социалното обслужване в общността, според 
самооценката на община Свиленград, би могло да бъде обобщена така: 
 

− При спешни състояния - мобилни екипи - няма специализирани служби, 
стационарни екипи - няма специализирани служби; 

 
− Продължително обслужване - мобилни екипи - домашен социален 

патронаж - обща грижа, стационарни екипи - няма специализирани 
служби, лични асистенти; 

 
− Услуги, свързани с трайно настаняване - психиатрични стационари за 

възрастни и деца - няма, социални домове за трайно настаняване - един 
социален дом; 

 
− Услуги, свързани с образованието - интегрирано образование – няма 

специализирани служби и специализирани училища за деца с 
интелектуални затруднения – съществуващото Помощно училище в 
Свиленград, по оценка на ръководителя на ДСУ Свиленград, е “склад за 
деца със съхранен интелект, от ромски произход”. Причината за 
настаняване е не ментално увреждане, а по-скоро социални индикации; 

 
- Дневна грижа - два центъра за възрастни с интелектуални проблеми; 
 
- Подготовка за ресоциализация – едно преходно жилище. 

 
 
Община Тополовград 
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Според информация от 14.04.2009 г., изготвена от Й. Черкелова - ръководител 
на ДСП - Тополовград, до ръководителя на РДСП – Хасково, ДСП - Тополовград 
прави следната самооценка на хода на трансформацията на социалните услуги за 
възрастни с психични заболявания на общинско ниво: 
 
 “Мерките в посока подобряване качеството на живота и реинтеграция на 
настанените в специализираната институция за възрастни – ДВПР – с. Радовец, 
стартират с подобряване на материалната среда. През 2007 г. е извършен 
основен ремонт: помещението за занимания - стойност 18 хил. лв., подмяна на 
водопроводните тръби - 5 хил. лв. През 2008 г. – направен основен ремонт на 
санитарните възли - 12 600 лв. Със средства от общинския бюджет, на стойност 
36 хил. лв., е преоборудвано пералното помещение. През 2007–2008 г. с Решение 
на ОС, е намален капацитетът на дома - от 90 на 75 места. През 2007-2008 г. са 
изведени и първите 11 потребители, чиято водеща диагноза е в несъответствие 
с профила на специализираното заведение”. 
    

Перспективите пред трансформацията на социалните услуги на общинско ниво, 
пак според самооценката на ДСП – Тополовград, са свързани с: 
 

• По-нататъшно подобряване на качеството на грижата в ДВПР - с. 
Радовец. 

 
• С цел подготовка за реинтеграция - изграждане на преходно 

пространство и защитени жилища - използване на ресурса на 
общинския център Тополовград – налична ремонтирана постройка в 
центъра на града, свободни общински сгради в съседните селища. 

 
• Разширяване на услугата “психосоциална рехабилитация” в 

съществуващия ЦСРИ - Тополовград. 
 
• Подобряване на инфраструктурата на ДВПР - Радовец - 

модернизация и преструктуриране на сградния фонд. 
 
• Възможности за разгръщане на “социално предприемачество”. 

 
 Основните пречки пред реалната деинституционализация на местно ниво, 
според данните от самооценките на ДСП - Свиленград и на ДСП – Тополовград, са: 
 

•  В управлението 
 

− Местната власт е поставена в двойнствена роля – възложител и 
доставчик на социални услуги. На практика общинската власт се оказва 
“привилегирован доставчик“ - има достъп до осигурени финансови 
ресурси (републикански и общински бюджет), разполага с изключителни 
правомощия (управлява самостоятелно дори и делегираните държавни 
дейности), не е длъжна да се регистрира и лицензира наред с останалите 
доставчици. 
 

−  Контролиращите органи не оценяват общините като “перфектни 
доставчици”, заради: 

 
Лошо състояние на материалната база; 
Липса на професионална индивидуална психосоциална работа; 
Свеждане на трудотерапията до хигиенизиране на ДВПР; 
Непознаване на нормативната уредба; 
Дефицит на професионалисти; 
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Демотивиран персонал заради условията на работа и ниското заплащане. 
 

• Във финансирането 
 

- Имитация на финансова децентрализация, недостатъчен 
ресурс, капиталови разходи за сметка на общините, заплащане на 
персонала, в рамките на предварително определени от 
централната власт методики и стандарти – все фактори, които 
демотивират общинските администрации да разкриват 
алтернативни услуги. 

 
- Липса на специално финансиране за преквалификация. 

 
Изводът от самооценките е, че “финансирането на социалните услуги не 

следва качеството им”.  
 

• В практиката 
 

- Решаваща пречка пред завръщането в общността на хората с 
ментални проблеми, според самооценките на социалните работници 
в област Хасково, са негативните обществени нагласи. 

 
- Стереотипите на персонала в институциите също трудно се 

разчупват. 
 

ДСП - Тополовград: “Количествените индикатори за качество на 
социалните услуги: размер на предоставените финансови средства, брой 
ангажиран персонал и др. следва да бъдат комбинирани с качествени 
индикатори, които измерват какво се случва на “изхода“ на услугата. 
Конкретните индикатори основно са свързани с материални нужди (база, храна, 
помощни средства, изисквания към брой на шкафчета и гардероби в спални 
помещения). Необходимостта от активна и системна психологическа и 
социална работа не е предмет на държавните стандарти за качество на 
грижата. Няма и регламентирана оценка на ресурса, който се инвестира за 
постигане на качествена услуга.Необходимо е в понятието “ресурс“ да се включат 
не само финансовите средства, но и капацитета на работната сила, както и 
нейната цена. Накратко: регламентираните стандарти и критерии за 
качеството на услугите за възрастни не съдържат измерими индикатори за 
качеството на услугите - няма и отделни стандарти за качеството на 
услугите в общността.” 
 

Йовка Черкелова, ръководител на ДСП - Тополовград: “След 10 години си 
представям ДВПР - с. Радовец трансформиран в модерен комплекс от социални 
услуги, предоставяни както в общинския център, така и в близки до него селища. 
Съществуващият модел на изградения ЦСРИ – гр. Тополовград би могъл да се 
мултиплицира. След допълнителна преквалификация - обучение, екипът на ЦСРИ 
би могъл да насочи уменията и знанията си и към психосоциална рехабилитация 
по индивидуални програми. На мястото на днешния ДВПР би могло да се изгради 
Комплекс за социално предприемачество и психосоциална рехабилитация на 
лица с психична болест. Съществуващата база би могло да се превърне в мрежа 
от преходни, защитени и наблюдавани жилища и пространства. И целият 
този регионален комплекс за социални услуги - модерно оборудван и с осигурен 
екип от професионалисти - психолози, лекари,социални работници, би следвало да 
предоставя далече по-качествена грижа за 75-те настоящи потребители на ДВПР 
- с. Радовец и на нуждаещите се от психосоциална и медицинска подкрепа 90 
местни жители. В профила на комплекса ще бъде включен и спектър от 
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мобилни услуги - на място, в селища от региона“. 
 
 
3.2.2.  Данни от мониторинга  
 
Общи данни 
 

• Проучване на потребностите на лицата с увреждания – анкети, налична 
база данни в ДСП, организиране на среща с НПО, които работят по 
проблемите на хората с увреждания. 

По отношение на социалните институции наблюдението констатира: 
 

Процесът на деинституционализация в област Хасково стартира през м. 
април 2006 г. По повод утвърдения от Министъра на труда и социалната политика 
през 2006 г. “План за подобряване на положението на възрастните хора с 
увреждания, настанени в специализирани институции”, ръководителят на РДСП 
уведомяват ръководителите на ДСП на общинско ниво за предприемането на първи 
мерки в посока деинституционализация и подобряване качеството на социалните 
услуги. С писмо № 9102/0007 от 11.04.2006 г. на директора на РДСП – Хасково на 
директорите на ДСП – Свиленград, Тополовград и Хасково е разпоредено да 
извършат оценка на актуалната ситуация в специализираните институции в 
региона и определяне на целевите групи сред институционализираните лица и 
местното население – пол, възраст, статус, заболяване. Уточнени са и конкретните 
стъпки:  
 

 
• Провеждане на работни срещи с кметовете на общините, във възможно 

най-кратки срокове, с цел запознаване с необходимостта от развитие на 
съществуващите социални заведения и разкриване на нови услуги в 
общността. 

 
• Координирани действия, на общинско, междуобщинско и областно 

ниво, за изработване на общински стратегии за повишаване качеството 
на грижата в социалните заведения и разкриване на алтернативни 
социални услуги. 

 

• Разкриване на нови видове социални услуги в общността до декември 
2007 г. на база на анализ на необходимостта от разкриване на 
алтернативни форми на социални услуги: 

По отношение на социалните услуги в общността наблюдението 
констатира: 

 
  Във връзка с писмо № 9100-128 от 19.05.2006 г. на АСП, относно утвърдената 
от Министерския съвет Концепция за деинституционализация на 
специализираните институции, ръководителят на РДСП - Хасково изисква, в Писмо 
№ 9101–0121 от 23.05.2006 г., директорите на ДСП на територията на област Хасково 
да изготвят, в срок до 07.06.2006 г., анализ относно: 
 

 
− брой на чакащите за настаняване в специализирани институции и за 

прием в социалните услуги в общността; 
 

− конкретни технически възможности на всяка община са 
разкриването им: наличие на сграден фонд;  

 
− провеждане на срещи с кметовете на общини – проучване на 
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възможностите за разкриване на нови социални услуги; 
 
− предоставяне на информация относно броя деца и лица с 

увреждания, за които се предоставя услугата личен асистент и 
социален асистент; 

 
− предоставяне на информация за броя на децата и възрастните с 

увреждания. 
 

• Планиране на нови видове социални услуги – приоритетно обгрижване 
в семейна среда, обсъждане с общините и НПО на основните трудности 
при и реализирането на социалните услуги в общността. 

 
 

• Социални услуги в общността, предоставяни в общината в началото 
на трансформацията на социалния модел са: Личен асистент - по НП 
“Асистенти на хората с увреждания” – назначени общо 28 безработни 
лица, които се грижат за свои близки с увреждания. Потребители - 29 
лица, от които 6 деца и 23 възрастни. Домашен социален патронаж е 
най-разпространената форма – с капацитет 160 места в 7 населени 
места - доставка на храна, хигиена, медикаменти. През м. октомври 2006 
г. е разкрит и Дневен център за възрастни с ментални увреждания – с 
капацитет 15 места. Услугата социален асистент – към 2006 г. не се 
предоставя. 

Община Свиленград 
 

Изходната ситуация, в края на 2006 г. – годината на начало на социалната 
реформа в регион Хасково, е следната: 
 
 В ДВПР - Свиленград са настанени 78 възрастни с диагноза психично 
разстройство и умствена изостаналост. Капацитетът на институцията към началото 
на трансформацията на социалните услуги все още е 90 места. Новите 
настанявания в ДВПР - Свиленград през 2006 г. – 14. 
 

 
 През 2007 г. в община Свиленград е разкрит новопостроеният социален дом 
- на територията на ДВПР - Свиленград, потребителите са преместени в новата 
сграда. През юни 2007 г. е разкрит и Дневен център със седмична грижа за 
възрастни с увреждания, с капацитет 20 лица. От 2008 г. се изгражда преходно 
жилище – открито е в средата на 2009 г. Планира се и изграждането на защитено и 
наблюдавано жилище. През 2009 г. се обсъждат възможности за реализиране на 
проекти в областта на социалното предприемачество и модел на трансгранично 
сътрудничество в развитието на социални услуги за възрастни с увреждания 
между България и Гърция. Община Свиленград разполага и с план-програми за 
обучение на персонала в ДВПР - Свиленград, и в двата дневни центъра. Двата 
центъра за дневна и седмична грижа на възрастни с увреждания са двете форми на 
социални услуги в общността разкрити до момента на територията на Свиленград - 
центровете са създадени в периода 2006-2007 г. 
 
 
Община Тополовград 
 
 Както вече бе посочено, процесите на деинституционализация в община 
Тополовград стартират през 2007 г., с подобряване на материалната среда. През 
2007 г. започва основен ремонт на сградния фонд на ДВПР - с. Радовец.  
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 През 2007-2008 г., с Решение на Общинския съвет, е намален капацитетът на 
дома - от 90 на 75 места. През 2007-2008 г. са изведени и първите 11 
потребители, чиято водеща диагноза е в несъответствие с профила на 
специализираното заведение. Досегашните мерки за подобряване качеството на 
живот и реинтеграция на потребителите, настанени в ДВПР - с. Радовец, не са 
довели до съществено преобръщане на модела и до замяна на приютната 
грижа в професионална подкрепяща грижа за лица с дефицити. Все още така 
наречените домуващи не са обхванати в мрежа, която гарантира ежедневна грижа от 
страна на хора с необходимата подготовка и с отношение към проблемите на лицата 
със специфични потребности. Трансформацията до голяма степен е формална. 
Красноречива илюстрация на тези констатации в ДВПР - с. Радовец е състоянието 
на специализираната медицинска грижа. Наблюдателите констатираха 
неглижиращо отношение от страна на наблюдаващия психиатър и 
безотговорност в назначаването на поддържащата терапия - 70 потребители от 
дома бяха с назначена терапия с халоперидол, независимо от спецификите на 
водещите диагнози и съпътстващите им заболявания. 
 
 
Конкретни данни 
 

 Според здравния им статус потребителите са с водеща диагноза – психично 
заболяване. Медицинска сестра, от шестчленния медицински екип в дома, отговаря 
за изпълнението на стандартите и критериите за здравни грижи в социалното 
заведение - чл. 41, ал. 2, т. 3 от ППЗСП. В социалния дом е осигурено 24-часово 
медицинско обслужване. Потребителите в дома получават здравна помощ от: личен 
лекар – ОПЛ, доболнични звена за специализирана медицинска помощ, звена за 
болнична помощ, психиатър - д-р Радева, стоматолог. Координацията на 
медицинската грижа се осъществява от ст. мед. сестра и шест мед. сестри. 

ДВПР- Свиленград 
 

Новопостроената двуетажна сграда на ДВПР - Свиленград е открита през 
октомври 2007 г., на територията на изградения през 60-те години социален дом в кв. 
Пъстрогор. Институцията предоставя услуги за жени с психични разстройства. 
Социалното заведение е на 5 км от центъра на общинския център Свиленград. 
Финансовият ресурс, на общо стойност около 360 хил. лв. за новото строителство, е 
предоставен от Социалния инвестиционен фонд (СИФ) към МТСП. В деня на 
наблюдението, 27 април 2009 г., в институцията бяха настанени 68 жени, на възраст 
от 18 до 55 г. Домуващите бяха разпределени по три в спални помещения – с площ от 
24 кв.м., със самостоятелен санитарен възел. Стаите са оборудвани с 3 легла, 
шкафчета, гардероби и телевизори. 
 
 Както вече бе посочено в доклада, със заповед от 05.04.2007 г., на 
изпълнителния директор на АСП, капацитетът на специализираната институция е 
намален от 90 на 70 места, считано от м. март 2007 г. Договорите за предоставяне 
на социални услуги се сключват между потребителите/настойниците и кмета на 
общината.  
 
 Според правния им статус институционализираните жени са разпределени в 
три групи: поставени под пълно запрещение - 33 (с настойници : 23 - близки и 10 – 
директор), под ограничено запрещение - 1, без определена мярка поставяне под 
запрещение - 32 домуващи. По данни на директора на ДВПР - Свиленград, Христина 
Пачова, близките - настойници на домуващите не изпълняват своите настойнически 
задължения. Контактите са епизодични, дори и за домуващи от региона. Последният 
пример е организираното тържество за Великден, на което присъствали само 2 
настойници. 
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Медицинският персонал е недостатъчен за осигуряването на качествено медицинско 
обслужване -дежурният персонал на смяна се състои от 1 мед. сестра и 2 санитарки. 
(бел. Това е и самооценката на персонала на дома). Личният лекар посещава 
специализираната институция един път седмично - наблюденията и терапията се 
отбелязват в лични амбулаторни картони. Медицинският екип е изготвил 
индивидуален план за здравни грижи за всеки потребител. 
 
 В края на 2008 г. започва и изграждането на преходно жилище за 4 души, в 
съседство със социалния дом. През м. юни 2009 г. услугата е разкрита. 
 
 Усещане за съществуване на паралелни светове оставя ситуацията и в този 
социален дом – въпреки хуманизирането на средата, въпреки промените съм по-
добро от последните години, атмосферата в крилото за най-тежко увредените 
потребителки контрастира с новата среда в преходното пространство. Дори само 
неофициалната забрана потребителките от институцията да посещават защитеното 
жилище, за която наблюдателите бяха информирани от домуващи и от помощния 
персонал, е индикатор за подобно възприятие. 
 

Данните за движението на институционализираните лица  
в ДВПР - Свиленград сочат, че през периода 2007-2009 г.: 

 
Година Изведените лица Настанените лица 
 14, от които: 10, от които: 
2007 
 

1 починал 4 новонастанени 

2008 10 потребители - в ДВУИ -
Селище Качулка за 
възрастни с умствена 
изостаналост – Сливен, 4 
починали, 1 случай на 
реинтеграция в 
семейството си 

2 новоприети 

2009 
 

2 починали , 3 души - 
защитено жилище - гр. 
Банско, 1 – пренасочване в 
ДВУИ – Селище Качулка 
 

Подготвя се 1 
пренасочване от 
ДВПР - с. Ровино 

Чакащи  10 (по данни на АСП към 17.10.2008 г.) 
 
  

Година 

ДВПР - Радовец 
 
 ДВПР - с. Радовец се намира извън населеното място, в местността “Курията”, 
на 30 км от общинския център Тополовград. При капацитет 75 места, заетите места 
към 31.03.2009 г. са 77. Персоналът се състои от 45 души. Вече бяха посочени 
конкретни данни за промените в този социален дом (вж. по-горе в доклада). 
 

Данните за движението на институционализираните лица  
в ДВПР - Радовец през периода 2007-2009 г.: 

 
Изведените лица Настанените лица 

 12, от които: 77, от които: 
2007 
 

1 реинтегриран в 
семейна среда, 8 
пренасочени в ДВУИ -  
Качулка, Сливен, 1 

За периода 2007-
2009 г. настанените 
лица в ДВПР са 6.  
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починал  Няма нов прием през 
2009 г. 2008 3 пренасочени в ДСХ и 

ДВФУ, ДВУИ - Качулка, 2 
починали  

2009 
 

Няма нови настанявания, 
1 изписан (избягал на 
14.05.2008 г.) По данни 
на ръководството на 
ДВПР през м. април 2009 
г. е изписан П.П., тъй като 
е напуснал дома без 
знанието на персонала 
на 04.05.2008 г. и е 
обявен за национално 
издирване от РПУ гр. 
Тополовград. През април 
2009г. съвместно с ДВПР 
- с. Радовец и РДСП - гр. 
Хасково са изготвени и 
изпратени документите 
на 1 потребител – Ц.Д. 
за преместване от ДВПР 
с. Радовец в Защитено 
жилище - гр. 
Благоевград. Предстои 
настаняване. 

Няма нов прием 
през 2009 г. 

Чакащи  72 (по данни на АСП към 17.10.2008 г.) 
 
 Мониторингът констатира, че през 2007-2008 г., както вече бе посочено в 
доклада, капацитетът на ДВПР – с. Радовец е намален на 75 места. Засега само 
един потребител попада в графата “насочени към алтернативни форми и 
завърнали се в семейството си”. По данни на ДСП - Тополовград, още през 2006 г. 
се правят усилия в тази посока, но те се провалят. ДСП – община Тополовград 
получава отказ за настаняване в “Защитено жилище” - Варна, с мотив – няма 
свободни места за мъже. Оценените за извеждане от институцията са двама: 
 
    1. Я.Й, 37-годишен. 
    2. К.М., 38-годишен. 
  

През м. януари 2006 г. във връзка с писмо на РДСП - Хасково, с изх. № 9100-
248/01.12.2005 г., ДСП – Тополовград съвместно с ДВПР - с. Радовец осъществява 
контакт с близки на домуващи в институцията. Обсъдени са възможностите за 
връщане в семейството и проучване на възможностите на НП ”Асистенти на хора с 
увреждания” дейност “Личен асистент”. Всички близки отказват да поемат грижата 
за своите роднини от ДВПР - с. Радовец. 

 
 Случаят Х.Т.
 Екипът, извършил външна оценка на деинституционализацията в регион 
Хасково, установи случай на настаняване в ДВПР - Хасково, което не е 
предшествано от детайлно проучване на всички алтернативни 
възможности за грижа в общността. Наблюдателите, които посетиха заедно 
с ръководителя на ДСП - Тополовград със зам. кмета на община Тополовград 
специализираната институция попаднаха на данни за институционализация на 32-
годишния Х.Т. от Пазарджик, с водеща диагноза параноидна шизофрения. 
Допълнителната информация за Х.Т. сочи, че той е бивш републикански шампион 
по шахмат, роден е в Пазарджик. Пазарджик е един от градовете с най-развита 

: 
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мрежа от алтернативни социални услуги – разнообразие от нови модели и силно 
присъствие на неправителствения сектор. Външните оценители останаха с 
впечатление, от разговорите с директора на дома, социалния работник, 
помощния персонал, със самия Х.Т., с медицинския персонал и от документацията, 
че преценката на ДСП - Пазарджик за институционализация е била прибързана. 
Докладът - предложение за настаняване е направен на 19.10.2007 г. 
Настаняването е разпоредено от АСП на 15.11.2007 г.- месец по-късно. 
Потребителят демонстрира пред експертите по психичноздравна грижа от екипа 
умения и комуникативни способности, които откриват добри възможности за 
живот в общността. По данни на персонала агресивни прояви на Х.Т. към неговия 
баща, който от години е поел грижата за болния си син и умората и изчерпването 
на силите на възрастния човек, са основния мотив, който го е накарал да търси 
пътища за настаняване в институция на сина си. По оценка на персонала, само 
две години, прекарани в институцията, са били достатъчни, за да “дръпнат 
назад” развитието на 32-годишния мъж (соматично и психическо). Пред екипа 
Х.Т. демонстрира и своите математически и шахматни възможности. На член на 
екипа е известна форма на социална услуга в родния град на потребителя, която 
използва шахматната игра в програмите си за психосоциална рехабилитация. 
Остана съмнение у наблюдателите, че социалният работник от ДСП - Пазарджик 
е проучил и тази алтернативна възможност. В социалния доклад, като мотиви за 
институционализацията е записано: “Поради тежкото психично състояние и 
агресивно поведение, с което застрашава живота и здравето на околните, Х.Т. 
има нужда от специализирани грижи, които не могат да му бъдат предоставени в 
семейна среда. Поради изчерпване на всички алтернативни възможности за 
ползване на услуги в общността, предлагаме да бъде настанен в Дом за лица с 
психични разстройства“ 
  

Би могло да се обобщи, че деинституционализацията на социалните услуги 
в регион Хасково е стартирала, но върви неравномерно и е възпрепятствана от 
бариери от нормативен, административен и субективен характер на централно 
и местно ниво. 
 
 
Е. Регион Варна 
 
 В рамките на мониторинга, през м. юни - м. юли 2009 г., изследователите 
осъществиха наблюдения на всички форми на институционална грижа за възрастни с 
умствени затруднения в три наблюдавани общини в област Варна - община 
Варна, община Долни чифлик и община Вълчи дол. Бяха посетени: 
 

 специализирани институции - 3: 
  

Община Варна – няма специализирани институции за възрастни с 
умствени увреждания и психични разстройства 
 
Община Долни чифлик - 2 
ДВУИ - с. Горни чифлик, с капацитет   92  места – жени (заети 90 места), 
ДДМУИ - с. Рудник, с капацитет 35 места (заети 35 места) - деца и 
младежи от 3 до 18 години. 

 
Община Вълчи дол

 алтернативни форми - 5: 

 – 1: 
ДВУИ – с. Оборище, с капацитет - 100 места - мъже (заети 99 места). 

 

 
Община Варна – 4  
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Дневен център за възрастни с умствени увреждания - Варна, вила 
“Ривиера“- капацитет 45 места (заети - 31 места), 
ЦСРИ - Варна, ж.к. “Чайка“ бл. 67 – капацитет 30 лица (заети 21 места), 
Защитено жилище за лица с умствена изостаналост (мъже) - Варна, ул. 
Солун 14, капацитет – 6 лица (заети 6 места), 
Защитено жилище за жени с психични разстройства – Варна, с 
капацитет 8 лица (заети 5 места).  

 
Община Долни чифлик - 1 
Защитено жилище за възрастни с психични разстройства - с. Горен 
чифлик – с капацитет 8 места (заети 8 места). 

 
Община Вълчи дол

 Две са специализираните институции за възрастни в региона. 

 - няма разкрити социални услуги в общността до 
момента на мониторинга 

 
 Бяха проведени предварителни работни срещи с представители на РДСП - 
Варна, ДСП - Варна, ДСП – Долни чифлик, община Варна, община Долни чифлик, 
община Вълчи дол . Бяха направени интервюта с ръководители и експерти от 
системата на социалните услуги, от Дирекциите за социално подпомагане и от 
Общинските звена за социални услуги, с директори на специализирани институции и 
алтернативни форми. Бяха проведени и предварителни информационни срещи с 
кметове и зам. кметове. 
 
 На областно ниво, в регион Варна, процесът на деинституционализация 
стартира на 29.03.2006 г. На работна среща, между Териториалните дирекции на 
АСП, кметовете на общини и областната администрация във Варна, са приети Мерки 
за подобряване качеството на обслужване на възрастните хора с увреждания. 
Създаден е и първият Междуведомствен екип за мониторинг и контрол на хода 
на деинституционализацията на социалните услуги. В екипа са включени – 
директорът на РДСП - Варна, експерти от РДСП, Областната администрация, ДСП, 
общинските ръководства и ръководители на социални услуги. Първият състав е 17-
членен. От септември 2008 г. Междуведомственият екип е постояннодействащ. 
 
 През 2006 г. коалиция от експерти от РДСП и неправителствени организации, 
прави първата оценка на потребностите на лицата с увреждания в три общини - 
Варна, Шумен и Добрич. Инициативата е на РДСП - Варна. Проектът за оценка е 
финансиран от Отворено общество и американската Програма Демократична мрежа - 
ААМР. В анализа на ситуацията, изготвен в началния етап на трансформацията на 
социалната система в региона, са дефинирани и основните проблемни сфери. 
Заявено е приоритетното развитие на нови социални услуги за лица с увреждания. 
Резултатите от досегашния ход на деинституционализацията в регион Варна 
налагат общия извод, че в сравнение с останалите региони в страната, ходът на 
деинституционализацията е изпреварващ в община Варна. В другата крайност е 
процесът в двете по-малки наблюдавани общини в област Варна - Долни чифлик и 
Вълчи дол. Мониторингът установи мудно наваксване в община Долни чифлик и 
застой в община Вълчи дол. 
 
 До 2008 г. в областта са разкрити 17 нови социални услуги в общността - от 
тях 6 са структурирани за лица с интелектуални проблеми и психични 
разстройства, с общ зает капацитет – около 80 места. Силен социален ефект, 
според самооценките, регистрират мерките личен и социален асистент, въпреки че 
и в този регион, като решаваща бариера пред по-широкото разпространение на тези 
услуги, е отчетено ниското заплащане - определеното месечно възнаграждение е 
еквивалентно на минималната работна заплата в страната. 
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Регистрираните чакащи, от Варненска област, за прием в социален дом за 
възрастни с ментални проблеми, са 25 души. Формите на старата терапевтична 
стратегия, която включва преди всичко обгрижване в затворен тип заведения, 
медицинска рехабилитация, изолация и изключване от активен живот, е ежедневната 
практика в институциите в областта. В трите специализирани институции в региона 
са обхванати 225 деца, младежи и възрастни. Броят на лицата с психични 
разстройства и умствена изостаналост, на които се предоставят услуги от 
“затворен тип”, е почти три пъти по-голям от обхванатите в алтернативни 
форми. Но все пак преходът от “оцеляване“ на “лицата със специални нужди“ към 
услуги, адекватни на потребностите им, е категорично заявен. В регион Варна, 
съществуват и утвърдени модели на трансформация, въведени в практиката от 
неправителствени структури. Третият сектор “дърпа” реформата и създава 
първите структури в мрежата от услуги за хора с увреждания: 
 

• Фондация Карин дом - Център за деца със специални нужди; 
• НЦСР - София - разкрива Център за инвалиди във Варна; 
• Сдружение на лицата с умствени увреждания - ЦСРИ “Чайка“ и Дневен 

център - собствени програми за обучение и интеграция; 
• Център за независим живот - Варна – обучение на обучители и на лица 

със сетивни проблеми; 
• Съюзните организации на хора със специфични нужди-различни форми 

на подкрепа; 
• НЦСР; 
• Сдружение „Равен шанс“. 

 
 През 2008 г. не са разкривани нови алтернативни форми на социални 
услуги в общността за деца и лица с увреждания. Регионалният Междуведомствен 
екип за оценка на потребностите на лицата с увреждания и на структурите, 
ангажирани с трансформацията на “медицинския модел” на социални грижи в 
“психосоциален модел”, към РДСП - Варна, отчита в близка перспектива, 
необходимост от изграждане на мрежа от центрове от семеен тип и преходни, 
защитени и наблюдавани жилища както за лица от общността, така и за лица от 
специализираните институции в област Варна. В разработената от РДСП - Варна 
регионална стратегия за развитие на социалните услуги е подчертана посоката на 
бъдещо развитие на социалните услуги за периода 2007 – 2009 г.: налагане на 
“социалния модел“ в практиката. В дългосрочен план са уточнени следните цели: 
 

• Създаване на мрежи за сигурност и социална подкрепа, които 
осигуряват равнопоставено участие на лицата със специални нужди в 
социалния живот, 

• Въвеждане в практиката на различни стратегии за ресоциализация, 
предложени от екипи от специалисти, с участието и на самите лица с 
увреждания. 

 
 
1. Социално -  демографски профил  
  

Социално-демографският профил е определящ в оценката на 
потребностите на хората с увреждания. Данните за демографската характеристика 
и потребностите на рисковите групи в регион Варна очертават следната картина: 
област Варна включва 12 общини, с общо население 458 661 души – трета по брой 
на население област. Населението е с висок жизнен и трудов потенциал. 
Разпределението на населението по възрастови групи е по - благоприятно от 
средните стойности за страната. Съотношението между основните възрастови групи 
(0 – 14 г., 15 – 64 г., над 65 г.) е 14,4:70,9:14,7). Най-висок е делът на групата, която 
формира трудовият потенциал. С най-благоприятна възрастова структура са 
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Долни чифлик, Варна, Девня, Белослав. С най-влошена - Аврен, Бяла, Вълчи дол. 
 
 Приоритет на регионалната политика в социалната сфера е развитието на 
социални услуги, които засягат възрастовите групи над 55 години - 
относителният дял мъже/жени е приблизително еднакъв. Този приоритет е определен 
на базата на анализ на разпределението на потребителите на социални услуги по 
възрастов признак: под 16 г. - около 7%, 18 - 35 г. - около 21%, 35 – 55 г. - 29% и над 
55 г. - около 43%. Регистрирана е и липса на мобилни услуги, които да облекчават 
бита, самообслужването и интегрирането на клиентите, особено на тези на възраст 
над 55 години. Според образователното им равнище 2/3 от потребителите на 
социални услуги в региона са със средно и основно образование. Препоръчва 
се в пакета от нови социални услуги да бъдат включени по-активни форми на 
социална подкрепа за лично участие и разгръщане на потенциала на онези 40% от 
потребителите на социални услуги, които са със средно образование. 
Немалкият дял на лица с начално образование налага и инвестиция в разкриване на 
услуги, които да насърчат овладяването на умения за справяне с проблеми от 
всекидневието. Данните за трудовата заетост на лицата с увреждания сочат,че 
преобладаващият дял от потребителите на социални услуги в региона са 
пенсионери -  88% от изследваните лица . 
 

Едва 2,7% от хората с увреждания са работещи. Едва 3% са активно 
търсещи работа не е намерена. Идентифицираните проблеми при тази група са 
свързани с: 
 

• Организиране на специализиран транспорт, 
• Липса на специални програми за обучение, 
• Неадаптирани работни места. 

 
 Тази група е с нагласи за преквалификация, участие в програми за социално 
включване, гарантирани работни места не само в защитени предприятия, но и на 
свободния пазар на труда. Изводите, направени в анализа за образователното 
равнище и трудовата реализация на лицата с увреждания в регион Варна, на 
възраст над 16 години, са: 
 

• Уврежданията не позволяват трудово участие, 
• Липсват работни места, подходящи за хора с увреждания, 
• Съществуват нагласи, които затрудняват приемането на работа на лица 

с увреждания, 
• Изследваните лица в групата на учащите са обучаваните в 

специализирани учебни заведения - СУПЗ и ПУ - единични са случаите, 
в които деца с увреждания се обучават в масови училища. 

 
 Тревожни са резултатите и за жилищната осигуреност на потребителите на 
социални услуги - 40% са без собствена стая, живеят под наем или са без 
жилище. В регионалната стратегия е предвидена мярката – разширяване на мрежата 
от дневни центрове и защитени жилища, от микродомове и центрове за временно 
настаняване, хосписи и адаптирани общински жилища. Данните за здравния статус 
на лицата с увреждания сочат, че клиентите са с повече от едно увреждане - най-
силно са изразени двигателните увреждания - 28%. Лицата с психични проблеми са 
5,7%. Преобладаващата част от изследваните лица са със загубена трудоспособност 
от 70% до 90% - 40,2% е техният дял. Около 4% от лицата с увреждания се нуждаят 
от чужда помощ. Към тази група се насочват най-вече мерките личен асистент, 
социален асистент, домашен помощник. Специфична група в област Варна, сред 
потребителите на социални услуги, са и самотните възрастни хора и безпризорните 
възрастни хора (регистрирани в областния център Варна - 40 случая на бездомни). 
Тези факти превръщат в приоритет качественото здравно обслужване и жилищното 
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устройване на тази група потребители. Проучванията на РДСП сочат, че Домашният 
социален патронаж е търсена форма, особено в малките селища. 
 
 
Община Долни чифлик  
 

Община Долни чифлик е с 20 372 жители. Над 58% от общата територия на 
общината са горски масиви.Това определя и икономическия й профил – развита 
дърводобивна и дървопреработваща промишленост, ловен туризъм, селско 
стопанство. Над 60 на сто от населението е във възрастовата група 18-65 години. 
За разлика от тенденцията за страната тук през последните години се отбелязва 
превес на населението под трудоспособна възраст в сравнение с жителите в 
пенсионна възраст. Неблагоприятен фактор обаче е два пъти по-високата от 
средната за страната безработица - около 21%. 
 
 

В община Вълчи дол равнището на безработица, след преструктурирането и 
закриването на част от производството на заводите в гр. Девня през 1999 г., запазва 

Община Вълчи дол 
 

Земеделските и горски площи съставляват 91% от територия на общината, 
което предопределя икономическото развитие на региона. Населението на община 
Вълчи дол наброява 12 343 жители и съставлява 9,95% от населението на Област 
Варна (по данни на НСИ от 2004 г.). Тенденциите в демографското развитие на 
общината през последните години са неблагоприятни. Населението намалява, 
поради миграция, ниска раждаемост и по икономически причини. Според етническата 
си структура населението в общината се разпределя така: 2 174 души са от турски 
произход, а 2 328 души – от ромски произход, т. е. 17% и 18,2% от населението 
съставляват съответните малцинствени групи. Възрастовата структура на общината 
е от “регресивен тип”. Много голям е делът на жителите на общината с нисък 
образователен ценз. Хората със средно и средно специално образование са едва ¼ 
от населението, а тези с висше образование са само 1%, като по-голямата част от тях 
живеят в общинския център. Почти половината от населението (44%) се оказва с 
основно образование, а 31% - без образование. 
  

В Общинския план за развитие на община Вълчи дол, за периода 2007- 
2013 г. е записано, че „...икономиката е слабо развита. Съществува дефицит на 
човешки ресурс с добър образователен ценз. Висок е процентът на хората в 
трудоспособна възраст, но те са без образование и професионална квалификация. 
Има развита мрежа от училища, детски градини, доболнична помощ, културни 
институции, спортни съоръжения, комуникационна и техническа инфраструктура, 
но предоставяните услуги са малко на брой и с ниско качество, а 
инфраструктурата е амортизирана и разрушена. Няма концепция за 
развитието на бизнеса, както и за изграждането на публично - частни 
партньорства. На територията на общината няма институционално развити 
неправителствени организации и работещи неформални групи...“ 
 
 Основният проблем в социалната област, според общинското ръководство е 
намаляването на реалните доходи на домакинствата и преструктурирането на 
потребителската кошница. Спадането на реалните доходи води до нарастване на 
броя на лицата, нуждаещи се от социална защита и подпомагане, както и до 
изострянето на проблемите, свързани с увеличаващата се бедност. Средният 
месечен доход на човек от населението в общината е многократно по-нисък от 
този за страната. Община Вълчи дол се очертава като една от най-проблемните в 
област Варна. 
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трайно високи нива. На територията на общината има една социална институция за 
лица с умствена изостаналост и нито една форма на алтернативни услуги в 
общността. 
 
 
2. Карта на социалните услуги в област Варна 
 
2.1 .  Институционална грижа/специализирани институции 

 На територията на област Варна съществуват 3 специализирани институции – 
две специализирани институции за възрастни и един дом за деца и младежи с 
умствени затруднения. 

Община Варна 
 
 Няма специализирани институции за възрастни с умствена изостаналост и 
психични разстройства 

• ДВУИ - с. Горен чифлик, с капацитет – 92 места – жени (заети 90 места) 

Община Долни чифлик 

• ДДМУИ - с. Рудник, с капацитет – 35 места (заети 35 места) - деца и 
младежи от 3 до 18 г.  

 

• ДВУИ - с. Оборище, с капацитет -  100 места - мъже (заети 99 места). 

Община Вълчи дол 

 
2.2. Социални услуги в общност та  
 

През 2008 г. няма разкрити нови социални услуги в регион Варна. По данни на 
РДСП - Варна на територията на област Варна, 25 470 лица и деца с увреждания 
получават интеграционни добавки при условията на ЗИХУ и ППЗИХУ. От тях към 
настоящия момент в област Варна са регистрирани 1947 с психични разстройства и 
828 с умствена изостаналост, от които по общини са както следва: 
 

Община Варна – 1488 с психични разстройства и 471 с умствена изостаналост, 
Община Аксаково – 102 с психични разстройства и 50 с умствена изостаналост, 
Община Долни чифлик – 53 с психични разстройства и 49 с умствена 
изостаналост (без настанените от община Долни чифлик в дома в село Горен 
чифлик), 
Община Аврен - 26 с психични разстройства и 32 с умствена изостаналост, 
Община Бяла - 5 с психични разстройства и 9 с умствена изостаналост, 
Община Девня - 30 с психични разстройства и 16 с умствена изостаналост, 
Община Белослав - 26 с психични разстройства и 32 с умствена изостаналост, 
Община Ветрино – 16 с психични разстройства и 19 с умствена изостаналост, 
Община Провадия - 88 с психични разстройства и 60 с умствена изостаналост, 
Община Дългопол - 65 с психични разстройства и 50 с умствена изостаналост, 
Община Суворово - с психични разстройства 20 и 22 с умствена изостаналост, 
Община Вълчи дол 

 По данни на РДСП - Варна до 2009 г. в област Варна са разкрити 17 
социални услуги в общността с общ капацитет 652 места. Само 7 от алтернативните 

- 28 с психични разстройства и 18 с умствена изостаналост, 
(без настанените в дома в село Оборище). 
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форми, както бе уточнено, са насочени към деца, младежи и възрастни с 
интелектуални дефицити, с общ капацитет - 151 места, заети около 130 места - 6 
от алтернативните форми са предназначени за възрастни с ментални проблеми 
– капацитетът е около 80 места:  

 
Община Варна – 5: 
• Дневен център за възрастни с умствени увреждания - Варна, вила 

“Ривиера“ - капацитет 45 места (заети 31 места). 
• Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост (до 35 

години) “Св. Йоан Златоуст“, Варна, ул. “Евлоги Георгиев“ 25,  капацитет 
40 лица.  

• ЦСРИ - Варна, ж.к. “Чайка“, бл. 67 – капацитет 30 лица (заети 21 места). 
• Защитено жилище за лица с умствена изостаналост (мъже) - Варна, ул. 

Солун 14, капацитет – 6 лица (заети 6 места). 
• Защитено жилище  за жени с психични разстройства – капацитет 8 лица 

(заети 5 места). 
 

Община Провадия – 1: 
• Преходно жилище – с. Бързица - капацитет – 14 лица. 

 
Община Долни чифлик – 1: 
• Защитено жилище за възрастни с психични разстройства в с. Горен 

чифлик – с капацитет 8 места (заети 8 места). 
 

Община Вълчи дол, община Дългопол и община Белослав: 
Без разкрити алтернативни форми за социални услуги за лица с психични 

заболявания до момента на наблюдението са тези три общини в региона. 
 

Данните за услугите личен асистент, социален асистент, домашен 
помощник и домашен социален патронаж за региона, включително и за двете 
наблюдавани общини, са следните: 
 

• По НП “Асистенти за хора с увреждания“, дейност “Личен асистент“, с 
работодател ДСП – 222 лични асистенти през 2008 г. Общо 32 са били 
през 2008 г. личните асистенти на лица с интелектуални затруднения 
и психични разстройства - 14 за възрастни и 18 за деца. 

Община Варна 
 

 
• По НП “Асистенти за хора с увреждания“, дейност “Социален асистент“ - 

103 социални асистенти през 2008 г. От тях – 15 за възрастни и 88 - за 
деца. Доставчици на услугата са три неправителствени организации - 
Сдружение “Шанс за хора с увреждания“, Фондация “Съпричастие“ и 
Агенция за социално развитие “Вижън“, Варна. Финансирането е 
осигурено от държавния бюджет и услугата е включена в Социалната 
програма на община Варна. 

 
• По Проект “Социална услуга за качествен живот“, в рамките на ОП 

“Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от ЕС чрез 
Европейския социален фонд, през 2008 г. са назначени още 21 лични 
асистенти на лица и деца с психични заболявания и с интелектуални 
затруднения (основни диагнози: шизофрения, прогресивна церебрална 
атрофия, съчетана с лека степен на умствена изостаналост, детска 
церебрална парализа с различна степен на умствена изостаналост, 
малформативен синдром, деменция, епилепсия, редки метаболитни 
нарушения). По самооценка на РДСП Варна, въпреки недостатъчния брой 
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лични асистенти по ОП “Развитие на човешките ресурси“, някои от 
назначените лични асистенти са поели грижата за изключително тежки 
случаи, които не са ползвали до момента социални услуги в общността. 

   

• Домашен социален патронаж по Национална програма “Социални услуги 
в семейна среда“ - включени 12 души за 2008 г. 

Община Долни чифлик 
 

 
• По НП “Асистенти на хора с увреждания” ДСП - Долни чифлик е наела 

за общините Долни чифлик, Бяла и Аврен общо 67 лични асистенти – от 
тях само 6 потребители са с ментални проблеми - 4 деца и 2 
възрастни. 

 

• НП “Асистенти за хора с увреждания“ - 14 лични асистенти и 2 социални 
асистенти. 

Община Суворово 
 

  

• НП “Асистенти за хора с увреждания“ - 5 лични асистенти.  

Община Белослав 

 

• НП “Асистенти за хора с увреждания“ - 17 лични асистенти и 2 социални 
асистенти. 

Община Вълчи дол 
 

 
• По ОП “РЧР“, Проект “Социална услуга за качествен живот“ - 15 лични 

асистенти. 
 
• Домашен помощник по Национална програма “Социални услуги в 

семейна среда“ – 15. 
 

• Домашен социален патронаж по Национална програма “Социални 
услуги в семейна среда” – 15. 

 

• НП “Асистенти за хора с увреждания“ - 4 лични асистенти и 2 социални 
асистенти. 

Община Девня 
 

 
• Домашен помощник по програма “Социални услуги в семейна среда“ – 4. 
 
• Домашен социален патронаж по програма “Социални услуги в семейна 

среда“ – 3.  
 

• НП “Асистенти за хора с увреждания“ - 5 лица. 

Община Ветрино 
 

 
• По ОП “РЧР“, Проект “Социална услуга за качествен живот“ - 4 лични 

асистенти.  
 
Община Провадия 
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• НП “Асистенти за хора с увреждания“ - 33 лични асистенти и 2 социални 

асистенти. 
 
• По ОП “РЧР“, Проект “Социална услуга за качествен живот“ - 13 лични 

асистенти. 
 

• Домашен помощник по Национална програма “Социални услуги в семейна 
среда“ - назначени 22. 

Община Аврен 
 

 
• НП “Асистенти за хора с увреждания“ - 1 социален асистент. 

 

• Домашен социален патронаж по Национална програма “Социални услуги 
в семейна среда“ - включени 2 души 

Община Бяла 
 

 

• НП “Асистенти за хора с увреждания“ - 13 лични асистенти.  

Община Дългопол 
 

 
• По ОП “РЧР“, Проект “Социална услуга за качествен живот“ - 3 лични 

асистенти.  
 
  
2.4. Превенция и реинтеграция 
 
 Мерките по превенция на институционализацията в регион Варна се свеждат до 
предлагане на алтернативни социални услуги, осигуряване на подкрепа за 
семействата на хората с ментални проблеми - консултации и социални помощи. 
 

Какви са конкретните резултати от предприетите мерки през 2008 г.? 
 

• В община Варна са работили по 14 молби за настаняване в социален 
дом за възрастни с ментални проблеми и по 40 случая на превенция на 
институционализацията на възрастни с увреждания. Няма случаи на 
завръщане в семейна среда на настанени в институциите в региона. 

 
• В община Провадия е разгледана 1 молба за настаняване в 

специализирана институция за възрастни. Няма случаи на завръщане в 
семейна среда на настанени в институциите в региона. 

 
• ДСП - Девня е разгледала 5 молби за настаняване в социален дом - 

община Девня - 4 , община Белослав – 1.  
 
• ДСП - Вълчи дол – 1 молба за настаняване в институция за възрастни. 

Регистриран е 1 случай на превенция - предложена услуга личен 
асистент.  

 
• ДСП - Долни чифлик – приета 1 молба за настаняване в дом. 

 
 Има 2 успешно приключили случая на изведени лица с ментални 
увреждания от защитеното жилище - с. Горен чифлик и 4 успешни случая по 
пренасочване към алтернативни форми. 
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3.  Модели на социални услуги в област Варна -  политики и практики 
 
3.1 .  Политики 

   
 Общинските планове за подобряване качеството на живот на хората с 
ментални проблеми 2006-2009 г. определят приоритетите в развитието на социалните 
услуги на територията и на област Варна. (Бел. вж. в общата част - информация за 
целите и принципите на националната политика за деинституционализация). По 
данни на РДСП - Варна, с изключение на община Провадия, всички останали 11 
общини в областта са с разработени общински планове за развитие на 
социалните услуги до края на 2009 г. Предстои актуализация на новите общински 
планове за развитие след 2009 г. 
 
 
3.2. Практики -  данни от самооценките и от мониторинга  
  

В рамките на извършения мониторинг от екип на БХК и БИОХ, в периода м. май 
- м. юни 2009 г., бяха посетени 3 специализирани институции и 5 алтернативни 
форми на социални услуги в регион Варна (вж. точните данни по-горе). 

 
 Както бе посочено и в уводната част на този доклад, оценяван бе 
постигнатият напредък в три сфери: 
 

• Структурни промени в системата за социални услуги: трансформация -
институционален модел и услуги в общността - стесняване входа на 
институциите (превенция); 

• Промяна в управлението и финансирането;  
• Преструктуриране и преквалификация на персонала. 
 

 
3.2.1 .  Данни от самооценките 
 

• В управлението 

Община Варна 
 

 
Кметът на община Варна и общинската администрация, чрез своите 

структури, осъществяват прякото управление на социалните услуги на местно ниво. 
Териториалното поделение на АСП - ДСП Варна провежда държавната политика в 
областта на социалното подпомагане, закрилата на детето, психосоциалната 
рехабилитация и интеграцията на децата и възрастните с увреждания на територията 
на общината. Ролята на ДСП в насочването към алтернативни услуги в общността се 
реализира по два начина: чрез изготвяне на социални оценки на нуждаещите се лица 
и на препоръки за подходящи услуги и чрез консултации в областта на социалните 
услуги. Ангажимент на Регионалната дирекция за социално подпомагане (РДСП) 
са методическото ръководство, контролът върху качеството на предоставяните услуги 
и предприемането на мерки за изпълнение на препоръки. 
 
  През 2005 г. специализираните институции за хора с ментални 
увреждания в региона са посетени от директора и експерти на РДСП - Варна, 
като на проведените срещи с администрацията на институциите, е оказана 
методическа помощ. Във връзка с реализиране на мерките, в утвърдения национален 
“План за подобряване положението на възрастните хора с увреждания, настанени 
в специализираните институции”, през март 2006 г. е проведено регионално 
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съвещание, на което присъстват кметове и представители на общинската 
администрация, директори на специализирани институции за възрастни хора с 
увреждания, директори на социални услуги в общността, директори на дирекции 
“Социално подпомагане” и представители на НПО, работещи по проблемите на 
хората с увреждания. Участниците са запознати с оперативните цели на плана, 
дейностите, сроковете за изпълнение, отговорните институции и участват в 
подготовка на разработване на общински и регионални стратегии за развитие на 
социалните услуги. На съвещанието е представен доклад от РДСП на тема: 
“Състояние, проблеми и перспективи за развитие на социалните услуги в 
общините на територията на Варненска област“, в който са посочени основните 
приоритети в социалната политика за промяна на модела на социалните грижи. В 
края на 2006 г. е приета Стратегия за развитие на социалните услуги в област 
Варна за периода 2007-2009 г., въз основа на разработените от общините общински 
стратегии, съобразени с демографската характеристика на и специфичните 
потребности на целевите групи.  
 

Според Адриана Григорова, главен експерт на РДСП Варна “Стратегията и 
плановете са насочени към приоритетно развитие на алтернативни социални 
услуги, подобряване качеството на социалните услуги в институциите, 
ускоряване процеса на деинституционализация – “ограничаване на входа” на 
специализираните институции за сметка на увеличаване броя на лицата, 
напускащи социалните домове за възрастни с увреждания и реинтеграция в 
семейна среда или алтернативна социална услуга. По данни на ръководителя на 
РДСП - Варна – Мария Чанкова, най-голям е делът на обхванатите в мрежата от 
социални услуги лица с физически и умствени увреждания. Недостатъчен е засега 
обхватът на лицата с психически разстройства. Причината? Липсват 
доставчици, които имат капацитет да предоставят услуги за лица с психически 
проблеми. В гр. Варна има само една НПО — Фондация Равен шанс, която от 4 
години работи по програми за социализиране и терапия на лица с психични 
проблеми”. 
 
 По данни на РДСП – Варна и ДСП - Варна процесът на 
деинституционализация е предшестван от мониторинг на институционалната 
грижа в страната. “Със заповед №168 от 12.03.2004 г. на Министъра на труда и 
социалната политика, през 2004 г. бе проведен Национален мониторинг 
(22.03.2004 - 28.05.2004 г.) за положението на хората с ментални увреждания, 
настанени в специализираните институции от Инспектората на АСП. В 
началото на 2005 г., бяха изготвени препоръки за всяка специализирана 
институция, съдържаща план с главни насоки за по - нататъшното й развитие по 
отношение преструктуриране и подобряване качеството на предлаганите услуги. 
(бел. Наблюдателите на БХК и БИОХ не видяха при посещенията си в ДВУИ и 
ДВПР през 2008-2009 г. и по време на работните срещи с експертите от 
регионите, нито една оценка на МТСП с препоръки и план от системни мерки 
за трансформация на конкретна институция – подобни оценки не бяха 
известни и на повечето от директорите на специализираните институции. 
Основните държавни приоритети бяха известни, но не и конкретни оценки и 
система от мерки за трансформация на всяка специализирана институция за 
възрастни.)  
 

• Във финансирането  
 
 Несъстоялата се финансова децентрализация на практика е посочена в 
самооценките на експертите от регион Варна като решаваща бариера пред 
повишаване качеството на услугите в специализираните институции и разкриването 
на алтернативни форми на грижа за лица с увреждания. 
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• В практиката 
  
 Целенасочената трансформация на социалните услуги в регион Варна 
стартира през 2006 г. с оценка на потребностите на местното население от услуги - с 
общинско финансиране е възложено и направено проучването на територията на 
община Варна. РДСП инициира различни форми на работа в посока 
деинституционализация: 
 

- Междуведомствен екип за мониторинг и контрол на утвърдените мерки 
за подобряване качеството на обслужване на децата и възрастните хора с 
увреждания в област Варна 

 
- Обществени съвети за социално подпомагане, които инициират местни 

политики за развитието на социалните услуги 
 
- Ежегодни регионални съвещания, които се организират по инициатива 

на РДСП, под патронажа на областния управител, и с участието на 
местната власт, бизнеса и НПО, на които се обсъжда развитието на 
социалните услуги в 12 - те общини от областта и се актуализира 
приетият план за действие 

 
- Редовни пресконференции, на които на медиите се предоставят 

материали за приоритетите в развитието на социалната политика, за 
развитието на процесите на деинституционализация и развитието на 
алтернативни социални услуги, както и за проблемите и пречките за 
реализиране на намеренията в тази област. 

 
  В самооценката на РДСП - Варна се посочва, че практическите “ангажименти 
на експертите на РДСП, по отношение на деинституционализацията, са по-скоро 
в посока насърчаване развитието на алтернативни социални услуги, оказване на 
методическа помощ на социалните работници от ДСП и социалните домове и 
алтернативни услуги, изготвяне на месечни, тримесечни, шестмесечни и годишни 
справки за институциите и услугите в общността.” 
 
 През 2008 г. е извършена актуализация на социалните оценки на 
потребителите на социални услуги в специализираните институции за възрастни 
хора с увреждания в региона, с оглед изготвяне на предложения за реинтеграция 
на институционализираните лица, които могат да бъдат насочени към защитени 
жилища или в семейна среда. “За съжаление, поради причини от различен 
характер, се посочва в самооценката на РДСП - Варна, броят на оценените за 
реинтеграция лица е нищожен. Въпреки че през последните години основната 
посока на трансформацията в сферата на социалните услуги в региона, е 
редуциране броят на институциите за хора с ментални увреждания, респективно 
на лицата, настанени в тях, трудно се осъществява обратният процес на 
деинституционализация, тъй като когато се изготвя социална оценка на 
настанените в институции, с оглед тяхната ресоциализация и се посещават 
семействата им, в преобладаващата част от случаите, близките или 
роднините са или починали или нямат капацитета, ресурса и желанието да 
се грижат за човек с проблеми. В личния живот на роднините няма място за 
хората с тежка психична болест. От друга страна, макар че през последните 
години качествено се подобри средата в социалните домове и се въведоха 
стандарти за грижа, специалистите, които работят с потребителите с 
ментални увреждания, нямат необходимата квалификация и професионален 
опит за работа с такива лица.” Тази самооценка на РДСП - Варна на практика 
означава, че истинска психосоциална работа с настанените лица не се 
извършва, за да могат лицата с ментални увреждания, които имат необходимия 
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ресурс, още в институцията да придобият нови жизнени умения за успешна 
ресоциализация – в жилище от резидентен тип или в семейна среда. 
 
 Чрез създадения със заповед на директора на РДСП - Варна постоянно 
действащ Междуведомствен екип за насърчаване на процесите на “завръщане в 
общността“, периодично се прави преглед на развитието на социалните услуги в 
отделните общини в региона, наблюдава се движението потребителите в посока 
реинтеграция, следи се дали капацитетът на институциите и алтернативните услуги е 
запълнен. Ежемесечно се изготвят справки до АСП. В региона е изградена е 
устойчива партньорска мрежа с общинската администрация, с представителите 
на НПО и с доставчиците на социалните услуги. На ежегодно провежданите след 
2006 г. регионални съвещания, под председателството на Областния управител, на 
които присъстват представители на всички регионални структури, ангажирани с хода 
на деинституционализацията, се анализира актуалната ситуация и се набелязват 
мерки за по-нататъшно развитие. Създаденият местен Обществен съвет за 
социална интеграция на хора с увреждания включва около 50 организации в т.ч. 
ДСП, общинската администрация и специализираните предприятия за инвалиди. 
Съветът има консултативна роля при планиране на социалните услуги и вземане на 
решения, касаещи социални проблеми. 
 
  По данни на ръководителя на отдел “Социални дейности“ в община Варна, до 
2009 г. са разкрити 32 вида социални услуги - 23 държавни делегирани дейности и 
9 финансирани от община Варна (бел. В тази статистика са включени всички форми 
на предоставяни услуги, включително по национални програми и оперативни 
програми на ЕС, както за деца и лица с увреждания, така и за деца и за лица без 
дефицити – затова и има разминаване в данните на РДСП и общинската 
администрация във Варна). Общият капацитет на предоставяните услуги е 2 000 
места. Самооценката на общинската администрация е, че разкритите 
алтернативни услуги не са достатъчни, тъй като в община Варна има около 17 000 
лица с трайни увреждания (физически и умствени). Не е ясно дефинирана 
групата на лицата с психични разстройства и умствени затруднения. 
Специфична група в област Варна, сред потребителите на социални услуги, както 
бе посочено, са и самотните и безпризорните възрастни (регистрирани в 
областния център Варна - 40 случая на бездомни лица). Тези факти превръщат в 
приоритет качественото здравно обслужване и жилищното устройване на тази група 
потребители. Проучванията на РДСП сочат, че Домашният социален патронаж е 
търсена форма, особено в малките селища. По данни на ДСП - Варна са разкрити по 
национални и европейски програми услугите “Личен” и “Социален асистент“ - 243 
лични асистенти и 103 социални асистенти (Вж. по-горе в доклада).  
 
 В осем действащи консултативни комисии по ЗИХУ се оценяват 
потребностите на лицата с увреждане, в т.ч. с психична болест и ментални 
увреждания, и се насочват към ползване на социални услуги в общността на 
територията на Варна; ДСП и структурните звена поддържат връзка със социалните 
работници на Варненския психодиспансер по случаи, касаещи общи потребители - 
пациенти на диспансера и клиенти на ДСП като лица с увреждане или лица, 
подпомагани по ППЗСП. Средногодишно сектор “ХУСУ” насочва по 5-10 случая за 
настаняване в институции в страната. 

 За последните 5 години ДСП - Варна е оценила 50 случая на хора с 
психични заболявания. Най-често към ДСП са се обръщали роднини и в по-редки 
случаи – съседи и лекари. 8 лица са били настанени в институция. Основните 
мотиви за институционализация са били: 

•  Невъзможността да бъдат обгрижвани в домашна среда, 
•  Липсата на алтернативни услуги в общността. 



Оценка на потребностите за деинституционализация                                                                     116 
 
 
 

 

 
ДСП - Варна идентифицира следните пречки и затруднения, когато насочва 

близките и лицата с увреждания към подходящи социални услуги в общността във 
Варна: 
 

• Лицата – потенциални потребители не са мотивирани и активни за 
ползване на услугите. Работи се най-вече с близките, които също са 
затруднени – болните са затворен, неконтактен тип, със страхов синдром, 
халюцинаторни и др. признаци. 

• Доставчиците на услугите търсят “чисти” случаи, а в действителност 
водещото увреждане е съпътствано и от друго заболяване. Те обясняват 
отказите за работа в подобни случаи с недостатъчен персонал, 
невъзможност да обгрижват и поемат отговорност за лица с 
нарушена възможност за самообслужване. 

 Идентифицирането на проблемите и потребностите на хората с тежка 
психична болест е затруднено. Това затруднение се описва по следния начин: “Има 
определени затруднения за идентифициране на потребностите на 
психичноболните и ментално увредените лица. Идентификацията става най-
често чрез разговори с близките на лицата, техните семейни и лекуващите 
лекари, за да бъдат идентифицирани потребностите им”. 

 Тъй като във Варна няма институции за лица с ментални проблеми, 
единственият ангажимент на ДСП - Варна в областта на деинституционали-
зацията е участие в оценката и насочване на местни хора към институции на 
други места в страната – тоест участие на входа към институциите. “Не са 
изключение примери, в които едно лице с психично заболяване – потребител на 
услугата “Личен асистент” по схема за безвъзмездна помощ отпада като 
потребител на услугата поради постъпване в социално заведение – изчерпани са 
възможностите за услуга в семейна среда“. (Бел. Посочен последен регистриран 
подобен случай от м. март 2009 г.). 
 
 Според ДСП - Варна и нейния ръководител – Д. Кънчева бариерите пред 
процеса на деинституционализация на социалните услуги са главно в две насоки: 
промяна в нагласите на близкия семеен кръг на институционализираните лица в 
посока желание за подкрепа в семейна среда и разширяване на алтернативните 
форми и предлагане на качествена грижа чрез нови социални услуги в общността. 
 
 

• В управлението и във финансирането 

Община Долни чифлик 
 

 
 Данните от самооценката на ДСП - Долни чифлик сочат, че “все още липсва 
мониторинг на хода на деинституционализацията – оценка на напредъка и 
дефицитите. Отсъствието на екипност в работата на отделните институции 
е причина за изоставането на тази важна част от процеса на 
деинституционализация” . 
  
 Кметът на община Долни чифлик - Борислав Натов и общинската 
администрация чрез своите структури осъществяват прякото управление на 
социалните услуги на местно ниво. 
 
 Общинските приоритети в сферата на социалните дейности, според 
самооценката на община Долни чифлик са: подобряване дейността на 
специализираните институции и максимално доближаване на живота в тях до 
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извънинституционалното съществуване и насърчаване деинституционализацията. 
 
 Според самооценката на община Долни чифлик: “Ролята на местната 
власт по отношение на политиката за деинституционализация на социалните 
услуги за лица с психични разстройства и умствени увреждания е силно 
ограничена по редица причини, но това не пречи да се работи в тази посока и да 
се търсят непрекъснато форми, чрез които общината да кандидатства за 
изграждане на Защитени жилища, Преходни жилища, Дневни центрове, които да 
се явяват първият етап от подготовката на потребителите от социалните 
заведения за деинституционализация. Дейността на местната власт по 
мониторинга и анализа на деинституционирането се извършва съвместно с 
Дирекция “Социално подпомагане”, РДСП и НПО.” 
 
 По отношение на подготовката на адекватно обучени професионалисти в тази 
област има  „Разработени общински планове за квалификация на персонала в 
специализираните институции, както и наемане на специалисти за обгрижване 
на потребителите в специализираните институции и за оценка на техните нужди.” 
Освен това персонал от специализираните институции участва в националните 
програми за подготовка на кадри. 
 
 Оценката на община Долни чифлик по отношение на състоянието на 
институционалната грижа в общината, е следното: “В настоящия момент 
състоянието на институционалната грижа в общината е на ниво. Има какво 
още да се желае по подобряване на материална база, и привличането на 
специализирани кадри.”  
 
 Общинският план за развитие предвижда преструктуриране на 
специализираните институции в общината, чрез изграждане на дневни центрове за 
рехабилитация и преходни жилища с цел по-добра социализация, рехабилитация и 
реинтеграция на потребителите от специализираните институции. Разчита се на 
финансови средства от европейски програми. 
 

• В практиката 
 

Няма закрити специализирани институции в община Долни чифлик през 
последните години на реформа в социалната сфера. Разкрита е една социална 
услуга в общността да възрастни с увреждания - защитено жилище. 
 
 По данни на ДСП – Долни чифлик през последните 5 години с настаняване в 
институция приключват 6 случая. “Основните причини за настаняването са, че 
роднините не са в състояние да полагат адекватни грижи за своите болни близки, 
не са в състояние да им оказват подкрепа в ежедневието и липсата на финансови 
средства.”  
 
 Дейностите на ДСП и общинската администрация по планиране и формулиране 
на политики в областта на превенцията и реинтеграцията на 
институционализираните лица с ментални проблеми, включват: 
 

• Оценки на нуждите на всички потребители на социалните услуги от 
ДВУИ - с. Горен чифлик, в резултат на което три от жените, ползващи 
услугата, са изведени в Защитено жилище за лица с умствена 
изостаналост (88 оценки на потребностите). 

 
• Оценка на потребностите на децата и лицата, живеещи на териториите 

на общината в обичайна домашна среда и нуждаещи се от различни 
социални услуги. 
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• Изготвени са и оценки на потребностите на всичките 35 потребители 

на социалните услуги от детския дом – с. Рудник. 
 
 Сред конкретните проекти, посочени за реализация до края на 2009 г., в 
общинската стратегия за развитие на социални услуги, са изграждането на Център 
за социална рехабилитация и интеграция и на Дневен център за възрастни хора 
и за лица с увреждания в Долни чифлик. Сред очакваните резултати са 
“стесняването на входа“ на институциите – закриване на институции и формиране на 
положителни обществени нагласи към хората в неравностойно положение. По 
отношение на наличността на квалифицирани кадри в общината преобладават 
завършилите специалността социален работник. Има дефицит на специалисти 
рехабилитатори. Общинското ръководство е на мнение, че централизираното 
настаняване и разпределение в социални домове пречи на местното планиране 
за развитие на социалните услуги. Регионалната политика, основана на оценка на 
местните потребности и ресурси, на практика се осуетява по този начин. В 
самооценката, предоставена от Илия Илиев, главен експерт “Образование, култура, 
здравеопазване и социални дейности“ към община Долни чифлик се посочва, че 
“предстои приемането на общинската стратегия и програма за разкриване и 
предоставяне на социални услуги на територията на община Долни чифлик 
2009-2011 г., тъй като старата е до 2008 г. Съществува и общинска стратегия 
2006-2013 г. Стратегиите са отворени и търпят промени съобразно 
спецификата на дейността.” 
 

Според самооценката на ДСП - Долни чифлик, “Дирекцията за социално 
подпомагане е активен участник при разкриване на нови социални услуги. 
Взаимодейства с местната власт и неправителствени организации в сферата на 
социалната политика. “Към настоящия момент няма изработена специална 
местна политика относно подкрепата за лица с ментални проблеми, различна от 
политиката за други групи лица с увреждания“. Деинституционализацията е процес, 
който в голяма степен зависи и от обществената подкрепа, се посочва в 
самооценката на ДСП - Долни чифлик. До момента тази подкрепа е много ниска, 
според експертите на ДСП. Според Станислава Аргирова - директор ДСП - Долни 
чифлик, “забавянето в определянето на настойничеството и на мярката 
“поставяне под запрещение” е в ущърб на хората с увреждания. Според 
ръководителя на ДСП – Долни чифлик е “необходимо правно регламентиране на 
къси срокове за налагане на съответната мярка”. По отношение на определяне 
мярката поставяне под запрещение и настойничеството позицията на община Долни 
чифлик е идентична с тази на ДСП - Долни чифлик: “Считаме, че забавянето на 
процеса за определяне на настойничеството и на мярката “поставяне под 
запрещение” е във вреда на хората с увреждания. Предлагаме правно 
регламентиране на къси срокове за определяне на съответната мярка.“ 
 
  “Местната власт планира да подобри капацитета си и 
компетентността на служителите си чрез обучения, квалификации и 
привличане на специалисти“, се посочва още в самооценката на община Долни 
чифлик. 
 
 

 В Общинския план за развитие 2007-2013 г. е записано: “В общината има 
разгърната мрежа за социални услуги, включващи както институционални, така и 
социални услуги в общността за някои рискови групи от населението. Посочен 
като пример е Домът за възрастни мъже с умствени увреждания - ДВУИ - с. Оборище 
като е уточнено, че домът е “форма на институционална услуга и предлага 

Община Вълчи дол 
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целодневни грижи, медицинско обслужване и културотерапия. Социалният дом 
разполага с нова база, ремонтирана за целите на заведението. През 2005 г. е 
въведена в експлоатация пречиствателна станция с механично и биологично 
стъпало за пречистване на отпадните води от дома. Предстои ремонтирането 
на вторият корпус на сградата и реализирането на програма за енергийна 
ефективност”, се посочва в самооценката на общинската администрация. На това 
място наблюдението отбелязва пълното разминаване във виждането за 
съвременна качествена социална услуга, отговаряща на национални и 
международни стандарти, между самооценката и външната оценка. (Вж. по-долу 
данни от наблюдението в специализираните институции в региона). 
 
 
3.2.2.  Данни от мониторинга  
 
Общи данни 
 

• Дневен център за възрастни с умствени увреждания - Варна, вила 
“Ривиера“, местност Салтанат - капацитет 45 места (заети - 31 места). 

По отношение на специализираните институции и тяхната 
трансформация наблюдението констатира: 

 
Актуалната картина на хода на деинституционализацията на социалните 

услуги в регион Варна, според външната оценка, би могло да се обобщи с две думи 
“паралелни светове“. От една страна са изградени алтернативните форми и те се 
развиват изпреварващо в сравнение с хода на трансформацията в останалите 
региони в страната: 
 

 
• ЦСРИ - Варна, ж.к. “Чайка“, бл. 67 – капацитет – 30 лица (заети 21 места). 
 
• Защитено жилище за мъже с умствена изостаналост – капацитет 6 

места (заети 6 места). 
 
• Защитено жилище за жени с психични разстройства – гр. Варна - 

капацитет 8 лица (заети 5 места). 
 
•  Защитено жилище за жени с умствена изостаналост- с. Горни чифлик -

капацитет 8 места (заети 8 места).  
 
 От друга страна е констатираният застой в реформата на 
специализираните институции. Ситуацията в двата дома за възрастни в област 
Варна според наблюдателите е една от най-критичните в страната. 
 

• ДВУИ - с. Горни чифлик, с капацитет – 92 места – жени (заети 90 места). 
 
• ДДМУИ - с. Рудник, с капацитет – 35 места (заети 35). 
 
• ДВУИ – с. Оборище, община Вълчи дол - 100 места (99 заети). 
 

 
В регион Варна остават нерешени казуси, нуждаещи се от спешна намеса на 

регионално и дори централно ниво. На такива примери наблюдателите на БХК и 
БИОХ попаднаха и в двете специализиране институции на територията на 
област Варна – ДВУИ – с. Горен чифлик и ДВУИ – с. Оборище. 
 

В ДВУИ - с. Горен чифлик 
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наблюдателите “се сблъскаха“ с типична илюстрация на реалностите в 

региона - съществуването на паралелни светове в социалната сфера – разкрито 
новопостроено и модерно оборудвано защитено жилище за 8 от потребителките на 
ДВУИ и в непосредствена близост на около 200 м - ъгъл от дворното пространство, 
ограден с мрежа и с метална врата (Бел. По данни на дежурния персонал, през по-
голямата част от денонощието секторът на лежащите и тежко увредените се 
заключва). Около 45 от най-тежко увредените жени в ДВУИ, бяха заварени в “ъгъла 
на ужасите“. Ремонтните дейности на един от основните жилищни павилиони в 
дома, които се извършваха по време на първото и второто наблюдение в региона, 
през м. август - м. септември 2009 г., бяха наложили изолацията на повече от 
обичайния брой на обитателките на “мястото за лежащи и трудно подвижни” 
потребителки. Според наблюдателите този “ограден парцел с едноетажна 
амортизирана сграда - бивша конюшня на военно поделение“ бе като остров на 
забравените. 
 
  “Регистрираната картина в ъгъла на ужасите“ : Накацани от мухи женски 
тела в стаите за лежащи, миризма, просмукала всичко: дюшеците на земята, 
пода и стените в стаите, дрехите и бельото на болните жени - пълзящи, седящи 
или просто притихнали на земята из двора или на пода в сградата. Жени, 
повечето облечени в парцаливи остатъци от рокли и поли. Една-две крещящи и 
буйстващи... Санитари, в чиито поглед и думи се открива потвърждение на 
наблюдението – средата е извън всякакви стандарти за живот и работа в 
институция за социални услуги... 
 
 По данни на директора на дома, д-р Станислав Енчев, обичайно в 
едноетажната сграда, изолирана с мрежи и заключвана метална врата, живеят около 
20-25 домуващи. По време на първото и второто наблюдение настанените бяха около 
40. Директорът заяви, че ще има възможност да настани само около 5 от пациентките 
в стаи в новопостроения жилищен павилион. Сред така наречените трудно подвижни 
и лежащи жени имаше 5 случая, които по оценка на наблюдателите на БХК и БИОХ 
се нуждаят от спешна хоспитализация – пребиваването им в социалния дом бе 
оценено от проф. Тома Томов като риск за живота на тези потребителки. 
  

При третото наблюдение в социалния дом в с. Горен чифлик, осъществено на 
04.2009 г., вече бе регистрирана частична промяна на ситуацията - бе констатирано 
настаняване на 45 потребителки в новоизградения павилион. Пребиваването на 
около 25 потребителки в “ъгъла на ужасите”, обаче, не бе преустановено. По 
данни на директора на РДСП – Варна, с когото бе извършено съвместно третото 
наблюдение, заяви намерение за търсене на решение. (Вж. По-долу още данни от 
предприетите практически мерки). 
 
 

 Както вече бе уточнено, според самооценката на общинското ръководство на 
община Вълчи дол, записана в общинския план за развитие 2007-2013 г.: “В 
общината има разгърната мрежа за социални услуги, включващи както 
институционални, така и социални услуги в общността за някои рискови групи от 

В ДВУИ – с. Оборище 
 

наблюдателите констатираха необходимост от неотложна намеса на експерти 
на различни нива на компетентност в регион Варна се нуждае и констатираният 
сериозен проблем в ДВУИ - с. Оборище с неадекватната поддържаща терапия, 
назначена от наблюдаващия психиатър на преобладаващия дял от потребителите. 
Пред наблюдателите специалистът призна, че се налага предписване на шесткратно 
завишени дози халоперидол с цел “овладяване на агресивни състояния” и 
“спокойствие на дежурния персонал нощем”. 
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населението. Външният мониторинг констатира, че на територията на общината 
има една социална институция за лица с умствена изостаналост и нито една 
форма на алтернативни услуги в общността за възрастни хора с ментални 
увреждания. Съществуват клубове на лица с увреждания (физически), сдружение на 
инвалидите, Клуб на ветераните от войните. Посочена е и услугата домашен 
патронаж, не е уточнен броят на лицата с ментални проблеми. 
 
 След сигнала на БХК и БИОХ за практики, които не съответстват на 
никакви стандарти и по-скоро са пример за нехуманно отношение, в социалните 
домове в с. Горни чифлик и в с. Оборище, по инициатива на ръководителя на 
РДСП – Варна Мария Чанкова, на 05.08.2009 г. бе проведена тристранна работна 
среща за спешна промяна. В срещата участваха и ръководителят на РЦЗ – 
Варна - д-р Балкански и координаторът на проекта – Антоанета Ненкова, 
наблюдател на БХК. На срещата бяха обсъдени констатациите от мониторинга 
на БХК и БИОХ в ДВУИ - с. Горен чифлик и ДВУИ - с. Оборище. Бе набелязан и 
план за действие до края на м. август 2009 г., който включва спешни мерки за 
промяна: 
 

1. В двуседмичен срок да бъдат предприети стъпки за 
предиагностициране в здравно заведение на 5 от домуващите в 
ДВУИ - с. Горен чифлик с най-тежка степен на физическо и умствено 
увреждане. 

 
2. Ръководителите на РЦЗ - Варна и РЗОК - Варна договориха издаване 

на направления на 72 потребители от ДВУИ - с. борище и ДВУИ - с. 
Горен чифлик за извършване, в срок от един месец, на контролен 
преглед от екип от психиатри с цел уточняване на водещи диагнози и 
назначени терапии. 

 
3. Ръководителят на РЦЗ - Варна разпореди извършване на спешни 

проверки на РИОКОС в двете специализирани институции за 
възрастни с умствена изостаналост на територията на областта. 

 
4. Незабавно бяха предприети мерки за спешна хоспитализация и 

предиагностициране на един случай от ДВУИ – с. Горен чифлик. 
 
5. Бе разпоредена проверка на диспансеризацията на 

институционализираните лица с психични разстройства. 
Ръководителят на РЦЗ - Варна препоръча задължително 
диспансеризиране при лекар - психиатър. 

 
 
 

 В региона на област Варна трансформацията на социалния модел на 
грижа за лицата с тежка психична болест, върви неравномерно. Ако оценката за 
ситуацията в деинституционализацията в община Варна се определя като 
изпреварваща – до голяма степен това е заслуга на неправителствения сектор, 
който поема инициативата за разкриване на мрежа от услуги в общността за 
деца и възрастни с умствени увреждания още в средата на 90-те години на 
миналия век. Всички разкрити алтернативни социални услуги в община Варна се 
управляват от неправителствени структури. Община Варна е възложила 
мениджмънта на Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения, на НЦСР, 
на Асоциация на родителите на деца с увреждания, екип на ДПБ - Варна и др. 
Недостатъчната координация, обаче, между отделните структури (на хоризонтално 

По отношение на социалните услуги в общността наблюдението 
констатира: 
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и вертикално ниво) и особено дефицитите в сътрудничеството на 
междуобщинско ниво са сред решаващите причини за изоставането в напредъка 
на социалните институции в по-малките общини в региона. Наблюдението в община 
Долни чифлик и в община Вълчи дол регистрира изоставане в хода на 
завръщането в общността и наличие на сериозни бариери от нормативен и 
административен характер. 
 
  Сред констатираните дефицити в развитието на регионалната мрежа от 
социални услуги, е, че на институциите и на алтернативните форми на услуги в 
общността не се гледа в достатъчна степен като на структури от една и съща 
мрежа от социални услуги - констатация, характерна за всички наблюдавани региони, 
с отделни изключения. Преходът от институционален модел на грижа в мрежа от 
услуги в общността предполага използване на наличния ресурс в региона, както от 
настанените в институции, така и от потребителите от общността – това е виждането 
на изследователите, подчертано и в други раздели от този доклад. Препоръката на 
външното наблюдение е да се инициира, поради регистрирана потребност, 
структуриране на мрежа от преходни пространства, защитени жилища и наблюдавани 
жилища за възрастни с увреждания в региона. Паралелно да се въвеждат и нови 
модели на грижа като водене на случай, програми за психосоциална рехабилитация, 
обучение на персонала. Услугите на входа на институциите за възрастни - също 
необходимост от насърчаване. 
  
 Трансформацията на институционалния модел в услуги в общността в 
регион Варна не е съпътствана от системни мерки за ресоциализация: 
образователна и трудова. Външната оценка на практиките на планиране и 
програмиране на трансформацията на социалните услуги и в регион Варна 
налага извода, че социалната ресоциализация се случва формално. Общинските 
планове за развитие на социалните услуги не рядко копират спуснати модели на 
регионално и централно равнище и това е един от решаващите фактори за 
разминаване между отчитане на реални потребности и набелязани конкретни и 
ефективни мерки за бъдещо развитие. Често съществените проблеми, поради 
неглижиране или пропуск не попадат в общинските планове, оттам следва 
пропускането им и в регионалните стратегии. 
 
  
Конкретни данни 
 

• Дневен център за възрастни с умствени увреждания - вила 
“Ривиера“, Варна, местност “Салтанат” - капацитет 45 места (заети - 31 
места), 

Община Варна 
 

На територията на община Варна, както вече бе посочено, няма 
специализирани институции за лица с ментални проблеми. Както бе уточнено в 
доклада, обект на наблюдение по време на мониторинга в община Варна, както вече 
бе посочено, бяха алтернативни форми на социални услуги за възрастни с ментални 
увреждания на територията на община Варна: 
 

 
• ЦСРИ - Варна, ж.к. “Чайка“, бл. 67 – капацитет – 30 лица (заети 21 места). 
 
• Защитено жилище за мъже с умствена изостаналост, Варна, ул. 

“Солун“ 14 – капацитет 6 места (заети 6 места). 
 
• Защитено жилище за жени с психични разстройства – Варна, кв. 

“Владиславово“, бл. 406, вх. 23 - капацитет 8 лица (заети 5 места). 
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• Осигуряване на стимулираща развитието среда за хората с умствени 
увреждания, 

Дневен център за възрастни с умствени увреждания - Варна, вила “Ривиера“ 
 
 Изграждането на Дневния център с капацитет 45 места (заети - 31 места), 
продължава около две години - от м. декември 2005 до м. септември 2007 г. 
Вложените финансови средства са на стойност около 250 хил. лв. Финансовият 
ресурс е осигурен от чужди дарители, от държавния бюджет и от бюджета на община 
Варна. Основният дял от финансирането е поет от: Фондация Дордрехт - Варна, гр. 
Дордрехт, Холандия и Обединени холандски фондации осигуряват около 100 хил. 
евро, община Варна – 119 хил. евро, от Фонд Социално подпомагане - МТСП са 
осигурени 18 хил. лв. Така с общи усилия, някогашната частна мандра, строена 
през 1920 г., превърната след няколко десетилетия в свърталище на бездомни и в 
склад за отпадъци, през 90-те години е предоставена на Областната 
администрация в гр. Варна. И от 1994 г. до 2006 г., следват усилията на 
неправителственото Сдружение за подкрепа на лица с умствена изостаналост - гр. 
Варна, които през 2007 г. завършват с разкриването на един от най-модерните и 
ефективните Дневни центрове за възрастни с умствени затруднения в страната. В 
рамките на проекта “Дневен център за социално и професионално обучение на лица 
с умствени затруднения“ са разработени и програми, насочени както към нуждите от 
ежедневието и комуникативните умения, така и към професионалните потребности на 
лицата с увреждания. Акцент в проектните дейности е поставен и върху подготовката 
на семействата за подходящо социално поведение. Потребителите на услугата са 
31 мъже и жени , капацитетът на центъра е незапълнен - 45 места (Вж. коментар 
по проблема за незапълнения капацитет на алтернативните социални услуги в 
доклада). Персоналът на Дневния център се състои от 18 души. 
 
 От разкриването си до днес доставчик на услугата Дневен център за лица с 
умствена изостаналост - вила “Ривиера” е Сдружението за подкрепа на лица с 
умствена изостаналост. Управител е д-р Тодорка Сидерова, изпълнителен директор 
на Сдружението за подкрепа на лица с умствена изостаналост - гр. Варна. 
Сдружението за подкрепа на лица с умствени затруднения е една от 
неправителствените организации с определяща роля в процесите на превенцията на 
институционализирането и завръщането към общността в община Варна. 
Сдружението е създадено през 1994 г. Вече е с натрупан опит в областта на 
социалните услуги в общността. Сдружението обединява родители на лица с 
интелектуални затруднения, специалисти, доброволци. През 1996 г. към 
организацията е създаден Семеен център “Чайка“ за социални услуги за младежи с 
умствени увреждания. От 2006 г.  Сдружението печели конкурси за доставчик на две 
социални услуги държавно делегирани дейности - ЦСРИ и Дневен център за 
възрастни с умствени увреждания. 
 
 Според самооценката на представителите на Сдружението мисията на 
организацията е насочена към стимулиране на социалната интеграция на лицата с 
умствени затруднения чрез: 
 

• Развитие на потенциала за социално,емоционално и културно развитите, 
• Промяна на обществените нагласи. 

 
 Целевите групи са, както младежите и възрастните хора с умствени 
затруднения, така и семействата им. За 15-годишния си период на съществуване 
Сдружението е включило в списъка си от услуги следните дейности: 
 

• Обучение в жизнени, трудови, професионални умения 
• Обучение на семействата в умения за грижи 
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• Спортно-оздравителни и рехабилитационни дейности 
• Информиране и консултиране 
• Психологична помощ и терапия 
• Логопедична терапия 
• Организиране на свободното време 
• Обучение на специалисти 
• Специализиран транспорт, социален асистент 

 
 Около 25 са проектите за хората с умствени увреждания, реализирани от 
Сдружението. НПО от Холандия и Великобритания са партньори в някои от тях. 
Социалното предприемачество, изкуството като средство за мотивация, 
рехабилитация и реализация, цялостното преустройство и ремонт на вила “Ривиера“ 
и разкриване на три работилници (за изработване на сувенири от керамика, дърво и 
рисуван текстил, магазин за сувенирни изделия, кафе-сладкарница,обслужвана от 
хора с интелектуални затруднения, зала за рехабилитация и стимулиране) са 
дейностите по част от проектите. 
 
 По оценка на д-р Сидерова сред бариерите пред развитието на социалните 
услуги в общността са: 
 

• Нормативните ограничения 1 лице с ментални проблеми да ползва две 
форми на алтернативни социални услуги - ЗЖ и Дневен център или 
почасови услуги в ЦСРИ и услугата Дневен център. 

 
• Ограниченият финансов ресурс - по данни на екипа на ДНЦ -Варна 

издръжката за един потребител на услугата Дневен център, на месец, 
възлиза на 21.59 лв. Равносметката за ДНЦ за лица с умствена 
изостаналост - Варна сочи, че издръжка та на ден – 4,30 лв., за ЦСРИ – 
0,58 лв. 

 
• Високите такси и неосигуреният специализиран транспорт са сред 

факторите, които възпрепятстват достъпа до алтернативните услуги. 
 
 Според управителя на центъра д-р Тодорка Сидерова в защитеното жилище се 
начислява такса 50% от дохода на потребителя, в дневните центрове – 30% от 
дохода. Потребителите от защитеното жилище трудно ползват услугите на дневните 
центрове. Предложението е предоставянето на услугите и заплащането им да е 
съответно на специфичните нужди на отделния потребител - той да преценява как и 
за какво да прави разходи.  
 
  Важен ресурс за бъдещото развитие на Дневния център е сътрудничеството с 
Варненския свободен университет и с Медицинския университет, откъдето най -често 
в Дневния център са студентите – стажанти - добра практика за набиране на 
качествени специалисти, с подготовка за спецификата на социалната работа. 
Дневният център участва и в партньорство с университет в Ротердам, Холандия - 
тази практика дава възможности за нов опит и обучение в модерни технологии. Добра 
практика е и сътрудничеството между Дневния център – Варна – вила Ривиера с 
неправителствена организация от Шефийлд, Великобритания. Партньорството е в 
обучението на родители, специалисти и доброволци, за работа с хора с умствени 
увреждания. Дневният център е разработил и информационни и обучителни 
материали за подготовка и на други доставчици на социални услуги в региона на 
Варна. Изготвени са и информационни материали – карта на услугите на територията 
на град Варна, наръчник за обучителни умения, помагало за обучители. Разработена 
е и програма за сексуално обучение на потребители с ръководство за обучители. 
Основен акцент в обучителните програми за потребителите са груповите занимания - 
групи по 4-8 човека – разпределението е в зависимост от уменията които предстои да 
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се развиват, а не според диагнозите. Груповата работа се провежда преди обяд. 
Следобед е индивидуалната работа. Груповите занимания са свързани с различни 
интереси: компютри, издаване на вестник, кулинарни умения, музикотерапия, куклен 
театър. По проект на община Варна се осъществяват обучения в готварство, 
сервитьорство и барманство. Организацията развива връзки с местната общност. 
Поддържат се контакти с детска градина и местни училища. По оценка на социалния 
работник Даниела Биячева в различни програми са включени и форми на “обратна 
интеграция” – интегриране на обществото към проблемите на хората със специфични 
нужди.  
 
 Въпреки наличието на сътрудничества с чужди организации, внасяне на опит, 
въпреки вътрешни обучения, екипът на Дневния център – вила Ривиера смята, че 
все още има нужда от обучение на специалистите в работа по специфични 
проблеми. Подчертава се, че няма достатъчно специалисти за работа с хората с 
психични разстройства. Специализираната литература на български език също е 
малко. Дефицитите в подготовката на персонала от специализираните институции, 
според оценката на екипа на Дневния център - вила Ривиера, идват от една страна от 
липсата на желание, инициатива и ригидност, поради липсата на перспективи за 
развитие и достатъчно алтернативи, а от друга страна – от застоя на 
институциите и нежеланието на персонала им за промяна.  
  
 Според ръководството на алтернативната форма следващата стъпка от 
развитието на социалната услуга ще е изграждането на защитено жилище - 
установена е група потребители на 35-40 години, с възрастни родители. За тези 
потребители съществува риск от настаняване в институция в близка 
перспектива.  
 
  Организацията има подаден проект за изграждане на социално 
предприятие. Възможна перспектива, според организацията е и ангажимент в 
обучение на специалисти в институциите от региона. 
 

ЦСРИ - Варна, ж.к. “Чайка“ бл. 67  
 
 Центърът за социална рехабилитация и интеграция е с капацитет – 30 
лица. Наблюдението констатира, че услугата се ползва от 21 потребители. ЦСРИ – 
гр. Варна е разкрит през 1996 г. като Семеен център “Чайка“ – услугата е за социална 
работа с младежи с умствени увреждания. Както вече бе уточнено, от 2006 г. ,след 
спечелен конкурс, доставчик на услугата е Сдружението за подкрепа на лица с 
умствени затруднения. 
 
 Центърът за социална рехабилитация и интеграция предоставя почасови 
услуги за лица с ментални проблеми. Екипът се състои от 12 души. И тук бе 
констатиран незапълнен капацитет. По оценка на Шанай Шабанова - управител на 
ЦСРИ – гр. Варна, кв. “Чайка“, високите такси и неосигуреният специализиран 
транспорт са сред факторите, които възпрепятстват достъпа до алтернативните 
услуги. Тази оценка съвпада напълно с оценката на екипа и на Дневния център - вила 
Ривиера. 
 
 Сред проектите от последните години, реализирани от ЦСРИ – Варна, е 
проектът, реализиран с финансовата подкрепа на държавната Агенция за хората с 
увреждания “Изкуството като мотивация, рехабилитация и реализация за 
лица с умствени затруднения”. В проекта са включени 25 младежи, клиенти на 
ЦСРИ – Варна. Основната цел е чрез форми на приложните изкуства да се усвоят 
умения и сръчности - двигателни умения, концентрация, пространствено мислене, 
естетически нагласи. Цел на проекта е и популяризирането на постиженията на 
клиентите на ЦСРИ. 
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Според самооценката на екипа на ЦСРИ - Варна постигнатите резултати са: 

 
• За бенефициентите: Насърчаване на умения за декорация и 

моделиране, самочувствие и увереност, знания и умения, които могат да 
намерят приложение в бъдеща трудова заетост, нови емоции. 

 
• За доставчика: Организационни умения, нови техники и екипна работа, 

промяна в обществените нагласи. 
 

  

 По данни на г-жа Евелина Геловска всичките 6 потребители са включени в 
образователни програми – 4 посещават помощно училище (5-6 клас), 1 
потребител посещава СУПЦ, 1 е завършил СУПЦ – специалност шивашки занаят. 
Проблемните области, според доставчика на услугата, са свързани с 
образователната и професионална подготовка и реализация на хората с 
интелектуални проблеми. Препоръката на управителката на защитеното жилище, 
която както бе посочено е и специалист - педагог, е професионалното обучение на 
децата и младежите с умствена изостаналост да започва в по-ранна възраст – 4 
клас, а също и разнообразяване на специалностите в СУПЦ. Да се потърсят 
възможности за по-ранно специално професионално квалифициране. “Георги няма 
да се научи да пише, но може да готви прекрасно и да направи добър ремонт”. 
Управителката смята, че Социалните учебно-професионални комплекси (СУПЦ) 
трябва да се реорганизират, за да са адекватни на съвременните възможности за 
професионална реализация. По повод професионалните ангажименти на 
потребителите бе споделено, че рутинните дейности, за които те най-често са 
наемани на работа, изнервят потребителите (напр. сортиране на плодове) - те търсят 

Защитено жилище за мъже с умствена изостаналост 
 
 Алтернативната услуга, с капацитет 6 места / заети 6 места, е разкрита през м. 
февруари 2007г., в съответствие с подписан договор между кмета на община Варна и 
неправителствената Асоциация на родителите за деца с увреждания от м. 
декември 2006г. Тази организация проучва предварително дейностите на 
съществуващи защитени жилища и наема апартамент, собственост на Областната 
управа. Неправителствената организация управлява защитеното жилище - управител 
е г-жа Евелина Геловска, педагог по образование. Потребители на услугата са 6 
младежи, на възраст от 20 до 27 г. Водещата диагноза на всички потребители е 
лека степен на умствена изостаналост. 
  
 Според правния статус на потребителите разпределението е следното: 1 
потребител е без определена мярка “поставяне под запрещение“, 1 - с ограничено 
запрещение и 4 - с пълно запрещение. Персоналът, предоставящ социалната 
услуга, се състои от 4 специалисти: 2 социални работници, 1 педагог и 1 психолог.  
 
 За последните три години капацитетът на защитеното жилище е запълнен като: 
5-ма от потребителите са пренасочени от други специализирани институции: ДДМУИ - 
с. Искра, Карнобат, и ДДМУИ - с. Васил Друмев, Шумен, а 1 потребител идва от 
семейна среда. Двама предишни потребители, в периода на съществуване на 
социалната услуга - 2007-2009 г., са имали проблеми с адаптацията към новите 
условия и се е наложило да бъдат върнати отново в институция – ДВУИ - с. Оборище. 
Мярката превенция на деинституционализацията е била предприета за един от 
потребителите на жилището, (бел. младежът е отглеждан от леля си в семейна среда, 
но тя вече не може да се грижи за него). Важна част от работата на екипа на 
защитеното жилище е поддържането на връзката с домовете, от които идват младите 
хора - размяна на посещения на 4 месеца. 
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по-разнообразна работа.  
  
 Неадекватното на реалните нужди на потребителите на социалната услуга 
финансиране, според доставчика, също е сериозна бариера за осъществяване на 
замисъла на алтернативната форма - това е оценката на екипа от специалисти. 
Единните държавни стандарти за годишната издръжка на един потребител на 
услугата защитено жилище, за 2009 г., е 6340 лв. По данни на счетоводителката на 
защитеното жилище за мъже с умствена изостаналост гр. Варна - Виолета Стоянова - 
месечната издръжка на 6-мата потребители възлиза на 2852 лв. От този месечен 
бюджет 2632лв. са разход на месец за заплати и осигуровки на четиричленния 
екип, а 200 лв. е месечният разход за потребление на ток, вода, храна. Остатъкът 
от 33 лв. е сумата от бюджета, която реално остава за издръжка на 6-мата 
потребители на дома. Всички потребители са с лични пенсии, средният размер на 
която е 100 лв. (50 на сто от пенсиите се внасят като такси във Фонд за социално 
подпомагане, 50 на сто - за покриване на лични нужди). Грубите сметки сочат, че 
около 55 лв. е сумата, с която разполагат на месец тези 6 потребители на 
социалната услуга защитено жилище. Според екипа на защитеното жилище 
алтернативната услуга би следвало да е профилирана - за хора без увреждания и за 
хора с умствена изостаналост и психични разстройства. Финансирането също би 
трябвало да е диференцирано. Проблем за персонала на защитеното жилище е 
наемът - според специалистите за социалната услуга би трябвало да се предостави 
апартамент, който да е общинска собственост. 
 
 Перспективата, която вижда организацията: изграждане на наблюдавано 
жилище, където постепенно да преминат сегашните потребители, след като се 
подготвят за по-голяма самостоятелност. Намерението е прекомерната протекция 
постепенно да се намали. Въпрос с неясен отговор е доколко ще могат да се 
самоиздържат потребителите на защитеното жилище в бъдеще - професиите им са 
ниско платени и няма да могат с полагащото им се възнаграждения да си позволят да 
наемат собствено жилище. Необходимо е да се планират стъпки и в тази насока. 
Възможно решение на жилищния проблем е потребители, които имат собствен 
апартамент, да приемат при възможност при себе си други потребители, с които 
във времето са открили, че съжителстват добре. Жилището би могло да се 
структурира като услуга в общността. По данни на управителката на защитеното 
жилище 600 човека във Варненска област са с умствено увреждане и имат 
нужда от подкрепа. От тях половината са в домове, другата половина в 
семейства. Екипът споделя затруднението си в работата с лековерността на 
потребителите, заради която често се превръщат в обект на злоупотреби. Водещият 
на случай, ако се въведе като подход за индивидуализиране на грижата, ще е онази 
ключова фигура в живота на потребителя, която ще обсъжда с него ситуации на 
злоупотреба и начина как да се справя с тях. Добра установена практика е връзката 
на защитеното жилище с Дневния център - Ривиера и с ЦСРИ в ж.к. Чайка във Варна. 
Потребителите на защитеното жилище ползват някои от предоставяните услуги в 
другите форми за услуги в общността. С потребители на тези центрове, които живеят 
със своите семейства, потребителите от защитеното жилище участват в общи лагери. 
Това взаимодействие е добра крачка към социализацията и на двете целеви групи. 
 Поставя се и проблемът за нормативните бариери пред използването на 
различни социални услуги (почасово по график, който съчетава услуги според 
потребностите) от един потребител. Беше посочен примерът с потребител на ЦСРИ, 
който не може да ползва услуги, предоставяни в Дневния център и обратно, според 
съществуващата нормативна уредба. Същото важи и за настанените в 
специализирани институции. Все пак идеята на трансформацията на социалните 
услуги за лица с увреждания би следвало да е както изграждането на мрежа от 
социални услуги, така и ползването на тази мрежа от повече потребители, 
нуждаещи се от разнообразни социални услуги. 
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1.  Да осъществява програмите по методиката за работа с хора с психични 
разстройства. 

Защитено жилище за жени с психични разстройства - гр. Варна 
 
 Наблюдението обобщи и данни от посещение в защитено жилище за жени с 
психична болест в гр. Варна, от преглед на част от документацията и от разговор на 
наблюдателите с две от потребителките – М.Л. - 47-годишна, музикално образование 
- бивша виолончелистка в Шуменския симфоничен оркестър, потребителка на 
услугата от един месец и М.Т. – 47-годишна, потребителка на услугата от 2008 г. 
Услугата в общността е с капацитет 8 лица (заети 5 места). 
 
 Доставчик на алтернативната услуга е екип на ДПБ - Варна, ръководен от 
д-р Румяна Бояджиева - психиатър. Екипът се състои от 3-ма специалисти: лекар - 
психиатър, социален работник и психолог. Санитар от болничното заведение е поел 
отговорността за поддържането на реда и хигиената в защитеното жилище. Водещата 
диагноза на потребителките е психично разстройство - по данни на двете 
потребителки, с които изследователите проведоха интервюта, в двата случая 
диагнозите са съответно шизофрения и афективна психоза. И двете потребителки са 
с месечен доход (пенсия) от 240 лв. В Договора за предоставяне на социалната 
услуга е записано: 
 
“Екипът с управител д-р Румяна Бояджиева се задължава: 

2.  Да се съобразява с индивидуалните особености на всеки потребител. 
3. Да поддържа постоянен контакт с хората,да осигурява медицински и 

социални услуги”. 
 

 Заниманията с потребителите са ежедневни - индивидуални и групови. 
 

Структурирането на свободното време е подчинено, както е посочено и в 
информация, изготвена от екипа, на постигане на следните цели: 
 

• Развитие на потенциала за социално,емоционално и културно развитите. 
• Чрез дискусиите в група всеки със своя опит, квалификация и идеи се 

опитва да помогне. 
• Основният принцип - можеш да очакваш помощ, ако си готов да я дадеш. 
• Формиране на нагласа, че не си сам в собствените си проблеми. 
• Обмен на информация - възможности за справяне с болестта. 
 

 Потребителките информираха изследователите, че ежедневно са посещавани 
от медицинска сестра – от 15.00 до 17.00 часа. Всеки ден участват и в занимания за 
психосоциална рехабилитация - в Център $Равен шанс“, кв. Владиславово. Двете 
потребителски, с които наблюдателите се запознаха, са добър пример за превенция 
на институционализацията. Например, една от тях е с две диагнози – шизофрения с 
параноидни прояви и пълна слепота. В семейството й няма кой да се грижи за нея. 
Има син на 16 години. Чрез включването й в услугата защитено жилище жената със 
специфични нужди е едновременно близо до семейството си - може да се среща със 
сина си и заедно с това получава адекватна грижа. Това е възможност за 
преодоляване на трудностите и подготовка за справяне по-самостоятелно с живота в 
общността. Материалната среда в жилището напълно отговаря на стандартите. И 
двете потребителки са доволни от условията в защитеното жилище, макар да тъгуват 
за живота с близките си.  
 

 Изградената мрежа от социални услуги в общината включва две 

Община Долни чифлик 
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специализирани институции за деца и лица с умствени затруднения и 
алтернативните услуги: защитено жилище, домашен социален патронаж, 
социални и лични асистенти. (Вж. данните по-горе в доклада.) 
 

Обект на наблюдение в община Долни чифлик бяха: 
 

• ДВУИ – с. Горен чифлик, община Долни чифлик - капацитет 92 места 
(заети 90); 

 
•  Защитено жилище - с. Горни чифлик – капацитет 8 места (заети 8); 
 
•  ДДМУИ - с. Рудник, община Долни чифлик - капацитет 35 места (заети 

35).  
 
 

ДВУИ – с. Горен чифлик 
 
 Социалният дом за жени с умствена изостаналост в с. Горни чифлик е сред 
институциите в страната с най-голям капацитет. Капацитетът на дома е 92 жени. В 
момента на наблюдението бяха запълнени 90 места и се очакваха за настаняване 
още 2 потребителки. Разпределението по здравен статус е следното: 41 от 
потребителките са с водеща диагноза психично разстройство, 49 са с диагноза 
умерена и тежка степен на умствена изостаналост. Преобладаващият дял от 
настанените в ДВУИ са и със съпътстващи заболявания. 
 
 През 2008 г., със средства от Социалния инвестиционен фонд към МТСП 
(СИФ), на обща стойност около 400 хил. лв., на мястото на един от двата стари 
жилищни павилиона в институцията, е изграден нов павилион. През август 2009 г. бе 
извършено преместване на 45 потребителки в новата сграда. По време на 
първите две наблюдения в социалното заведение около 20 от тези потребителки 
живееха в сграда, чиито условия са далече от каквито и да било стандарти за 
качествена грижа. Бе констатирано, по време на мониторинга, че до края на ремонта 
част от най-тежко увредените потребителки спяха на земята, по около 8-10 души в 
помещение. (Вж. в текста подробности за сектора за тежко увредени в ДВУИ – с. 
Горен чифлик). Още 160 хил. лв. от СИФ са предоставени за защитено жилище, 
което е разкрито през 2007 г. на територията на институцията. 
 
 Ежедневната грижа се осигурява от 48 души персонал. Специализираният 
персонал включва 7 мед. сестри, 1 рехабилитатор, 4 социални работници и 4 
трудотерапевти - общо 16 души специалисти. Необходимо е и психолог. През 2008 г. 
е направено обучение на психологически теми. През 2006 г. – част от екипа участва в 
обучение за придобиване на умения за изготвяне на проекти. Здравната грижа в 
ДВУИ е поета и от личен лекар - личният лекар на селото. До 2007 г. е било осигурено 
и наблюдение от психиатър на половин щат – специалист от ДПБ - Варна. Психиатри 
от болницата във Варна предоставят консултиране на 6 месеца след 2007 г. По данни 
на персонала едва десетина души от всичките 90 потребителки са включени в 
системни занимания - индивидуални програми. Домуващите са разделени в 
заниманията си на 2 групи, според диагнозите им: група за лица с умствени 
затруднения и група за лица с психични разстройства. Заниманията са шиене, 
плетене, апликиране. От жените с леки умствени затруднения 6 са определени за 
извеждане от дома.  
  

По данни на социалната работничка Станка Тодорова и на директора на 
специализираната институция - д-р Станислав Енчев разпределението на живеещите 
в ДВУИ - с. Горен чифлик, според правния им статус, е следното:  
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• 9 лица - без определена мярка “ поставяне под запрещение“, 
• 71 - под пълно запрещение, 
• 10 - под ограничено запрещение. 

 
 На 55 от домуващите настойник е техен близък, на 19 за настойник е 
определен директорът на дома. От пренасочените в защитеното жилище само две 
потребителки са без определена мярка “поставяне под запрещение“, останалите 6 са 
с  определена мярка “пълно запрещение“. Според директора на ДВУИ - с. Горен 
чифлик, запрещението е сред възпрепятстващите деинституционализацията 
фактори (вж. по-долу повече за проблема деинституционализация и запрещение).  
 
 Данните за движението на настанените в ДВУИ - с. Горни чифлик сочат ,че за 
периода 2007-2009 г. 
 

• Напусналите институцията са 3 - насочени към защитено жилище - с. 
Горни чифлик,  

• Новопостъпилите са 2,  
• Чакащи за настаняване - 1 потребителка.  

 
 

Данни за движението на настанените в ДВУИ - с. Горни чифлик 
 

Година 
 

Напуснали Приети 

2007 2 няма 
2008 1 няма 
2009 няма 2+1 чакаща 

 
 Конкретните данни за движението в ДВУИ - с. Горен Чифлик е поредната 
илюстрация на друг проблем в процеса на деинституционализацията – 
централизираното настаняване -  извеждането от институцията не гарантира 
намаляване на капацитета на социалните домове. Освободените места се 
запълват веднага – приемът в специализираните институции се извършва по списък 
на чакащите, изготвен от АСП към МТСП. (Вж. в доклада повече за проблема 
централизирано настаняване). 
 
 Перспективата, според директора на ДВУИ, е трансформация на 
институцията чрез   редуциране на капацитета на дома и превръщането му в 
комплекс от преходни, защитени и наблюдавани жилища на територията на с. 
Горен чифлик и на др. населени места в община Долни чифлик, разгръщане на 
социалното предприемачество – използване на ресурса на района - позитивни 
обществени нагласи в с. Горен чифлик, овощни градини, предвидено изграждане на 
ЦСРИ в общинския център - Долен чифлик. (Вж. констатирани проблеми в ДВУИ - с. 
Горен чифлик по-горе в доклада.) 

 Идеята на разкриването на алтернативната форма защитено жилище на 

Защитено жилище - с. Горни чифлик - капацитет 8 места (заети 8 места) 

Защитеното жилище в община Долни чифлик е разкрито през 2007 г., на 
територията на ДВУИ - с. Горни чифлик. Капацитетът е запълнен. В жилището са 
настанени 4 потребителки от община Долни чифлик (3 от ДВУИ - с. Горни чифлик и 1 - 
от ДДМУИ - с. Рудник) и 4 потребителки от други общини (ДДМУИ - с. Могилино, 
област Русе и 1 потребителка от Лом). 
  



Оценка на потребностите за деинституционализация                                                                     131 
 
 
 

 

територията на специализираната институция в с. Горни чифлик, според директора 
на ДВУИ, е подготовка за самостоятелен живот. Затова и се е търсела форма, 
която да не откъсне изведнъж прекаралите целия си съзнателен живот в институция 
жени. Според управителя на социалната услуга - д-р Станислав Енчев - защитеното 
жилище на практика е с функции на преходно пространство. Бъдещето на някои от 
потребителките му директорът вижда във възможността за самостоятелен живот в 
селото. Три от потребителките са оценени като готови за извеждане от 
защитеното жилище и ресоциализиране в общността. Вече са провеждани 
разговори с местна жителка да предостави стая в дома си под наем на една от 
настанените в защитеното жилище жени. Предвижда се и наемане на работа на 
същата потребителка като кухненски работник в ДВУИ. Както вече бе уточнено 6 от 8-
те потребителките на услугата са поставени под пълно запрещение - оценката на 
директора д-р Станислав Енчев е, че тази мярка обезсмисля процеса на 
деинституционализация. Мярката “пълно запрещение” се определя от 
специалистите в ДВУИ като средство за превръщане на реалната 
деинституционализация в имитация.  
 
 

ДДМУИ – с. Рудник, капацитет 35 места 
 
 Детският дом е разкрит през 1983 г. Капацитетът на дома е 35 места. По време 
на мониторинга капацитетът бе запълнен – 22 момчета и 13 момичета, на възраст от 
3 до 18 години. Децата до 7-годишна възраст са 10. Всички деца и младежи са с 
водеща диагноза умерена и тежка степен на умствена изостаналост. Лежащи са 6 
деца. По данни на директорката на ДДМУИ - с. Рудник г-жа Янка Лефтерова 3 от 
децата посещават детска градина в с. Рудник, три се обучават в ПУ - с. Кранево. 
Директорката е настойник на 9 деца с починали родители или лишени от родителски 
права. 
 
 Група от 16 деца е включена в индивидуални програми за обучения – 
заниманията се провеждат от специалисти - логопед, психолог, специални педагози. 
Специалистите са от Помощно училище “Братя Миладинови“- Варна. Обучението е 
на място в социалния дом. Останалите 13 деца от дома се обучават от щатните 
възпитатели, по остарели обучителни програми на МТСП. 
 
 През последните 3 години средата в ДДМУИ е хуманизирана. Триетажната 
сграда е изцяло ремонтирана и преоборудвана. Средствата са осигурени основно от 
дарители. Децата са настанени в 8 спални помещения на два от етажите. Домът 
разполага с две просторни зали за занимания, две помещения за хранене, сензорна 
зала, стая за срещи с родители и близки. Със средства от дарения е оформено и 
дворното пространство - детска площадка, овощна градина, зеленчукова градина. 
Преоборудвани изцяло са и кухненският сектор и пералното помещение в дома. С 
подкрепата на неправителствена фондация е засадена и се поддържа овощната 
градина в дома. Социалното заведение разполага със собствен микробус-дарение. 
Осигурен интернет засега ползван само от персонала. В процес на изграждане на 
територията на дома е Център за социална рехабилитация и интеграция - ЦСРИ. 
 

Данните за движението на потребителите в ДДМУИ – с. Рудник  

Година 
 

2007-2009 г. 
 

Напуснали Приети 

2007 3 (1 – ДВУИ,  
2 – семейства) 

6 (2 – семейства,  
4 –ДМСГД) 

2008 2 (1 – семейство, 1– ЗЖ) 4 (ДМСГД и ДОВДЛРГ) 
2009 Няма няма 
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 Персоналът, поел грижата за 35-те деца и младежи в ДВУИ - с. Рудник, се 
състои от 25 души - 23 души на постоянен трудов договор и 3-ма на временен 
договор. Незаети са бройките на 1 рехабилитатор и 1 мед. сестра. Ниското 
заплащане в сектора е основната причина, според директорката Янка Лефтерова, за 
текучеството на специалисти. Специалистите са 9 души - 1 соц. работник, 3 
възпитатели – квалификация социални дейности, педагогика и средно образование, 5 
мед. сестри (бел. Няма назначени рехабилитатор и медицинска сестра). Има нужда и 
от кадри, които да работят индивидуално с децата. Планира се неправителствената 
Асоциация на психолозите – Варна да започне да работи индивидуално с децата. В 
момента трите възпитателки са ментори на децата, които са разпределени в групи. 
Подходът за водене на случай не е въведен като метод на индивидуална оценка и 
работа в дома. Менторите не получават супервизия. Добра основа за 
преквалификация е била двугодишната работа към организацията “Дете и 
пространство” – София, с ръководител психологът Весела Банова - представяни са 
добри практики и са се обсъждали конкретни случаи. В двугодишното обучение, 
организирано от  “Дете и пространство” в партньорство с френски психолози и 
“Лекари без граници”, са участвали няколко специалисти от дома: директор, социален 
работник, старша медицинска сестра и възпитатели. Персоналът е участвал и в 
обучение на ФИЦЕ – България – през 2008 г.  
 
 Общият размер на бюджетната субсидия за 2008 г. възлиза на 296 528 лв.: 
246 903 лв. са осигурени от държавния бюджет, 80 хил. лв. - дофинансиране - от 
общинския бюджет, дарения – около 25 хил. лв. Около 100 хил. лв. е разходът за 
издръжка на ДДМУИ. Съотношението е почти 1:3 – издръжка на потребители към 
заплати и осигуровки на персонала. 

  
 
Община Вълчи дол 

 
 Обект на наблюдение на територията на община Вълчи дол бе ДВУИ – с. 
Оборище. В социалната институция са настанени 99 мъже, от които 32 са с водеща 
диагноза шизофрения и 67 с диагноза умствена изостаналост. Според правния статус 
потребителите се разпределят по следния начин: 11 без определена мярка 
“поставяне под запрещение“, 1 - с определена мярка “ограничено запрещение“, 87 - 
под “пълно запрещение“. Данните за престоя на лицата с увреждания в социалния 
дом очертават следната картина: 76 души са с престой 10 и повече години, 3 
потребители са с престой до 5 г., с престой до 3 години са 19 от настанените в дома. 
 
 Около половината от потребителите (46 души) са от региона на Варна, 
останалата част са от цялата страна. Щатният персонал в дома се състои от 54 
души, от които 22 санитари. Незаето е мястото на мед. фелдшер. Специалистите в 
социалната институция са: половин щат - 1 психолог, 3 социални работници, 3 
трудотерапевти - без квалификация, 7 мед. сестри, психиатър на половин щатна 
бройка – специалист от Бърза помощ – община Вълчи дол, през 2007 г. е завършено 
основното строителство на новата сграда, в която са настанени лицата с умствена 
изостаналост - преобладаващият дял от домуващите. По данни на Илчо Горанов, 
директор на ДВУИ – с. Оборище, довършителните работи и дооборудването на 
сградата са осъществени със средства на общината и от дарители. По данни от 
извършеното наблюдение един от най-сериозните проблеми в дома е 
неадекватната медицинска терапия. По данни на наблюдаващия психиатър, 
нормална практика в тази институция е назначение на медикаменти в дози, 
многократно надхвърлящи допустимите – бе регистриран пример с назначения 
на терапия с халоперидол 6 пъти по-големи от адекватните дози. Целта на 
терапията, според наблюдаващия психиатър, е “овладяване на състояние на 
превъзбуда” и безпроблемно дежурство за персонала. 
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 Перспективата, видяна през погледа на директора на ДВУИ – с. Оборище, е 
извършване на ремонт на старата сграда и отделяне на лицата с психични 
разстройства в нея. Преструктурирането на стария сграден фонд и дворните 
пространства – оформяне на зелени площи, градини с малинови насаждения и 
трудовотерапевтични работилници е част от виждането на ръководството на дома за 
бъдещото развитие на институцията.  
 
 В община Вълчи дол няма разкрити социални услуги в общността за лица с 
ментални дефицити. (Вж. констатирани проблеми в ДВУИ – с. Оборище – по-горе 
в доклада.) 
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ІV. Идентифицирани проблеми и предприети мерки –  обобщение 
 
 В този раздел са посочени някои от констатираните проблеми в 
законодателството и в установената система за социални услуги за хората с 
ментални увреждания. Изброени са и предприети конкретни мерки от Правната 
програма на БХК, свързани с нарушение на правата на настанените лица в затворени 
институции. 
 
 
1. Констатирани проблеми в практиката 
 

 
 
 Мониторингът установи, че съществуващата административна процедура на 
настаняване в специализираните институции за възрастни с умствени увреждания и 
психични разстройства - ДВУИ и ДВПР е пречка по пътя към 
деинституционализацията на социалните услуги. Настаняването в социален дом 
представлява трайно откъсване на един човек от неговата обичайна среда и е по 
същество лишаване от свобода. Международното право по правата на човека 
изисква в подобни ситуации да има произнасяне на съд. Съдебната процедура 
на настаняване в специализирана институция би допринесла значително за 
“затваряне на входа” на домовете. По време на мониторинга в ДВУИ - с. Горни 
Чифлик,община Долни чифлик, област Варна, наблюдателите попаднаха на един от 
примерите за настаняване, което се разминава с нормите. 
 

Проблемът “централизиран административен ред на настаняване“ 

 В становище на директорката на Медицинския център към затвора в гр. 
Сливен - д-р Димова, изготвено на 10.06.2008 г., е записано: “Предвид 
гореизложеното и задълбочаването на състоянието на Б.М., може да се направи 
извод, че е налице невъзможност да се изключи транзиторна исхемична атака на 
фона на инсуфициенталната неврологична симпотатика в условията на затвора. 
Последното лечение на пациентката в СБАЛЛС - при затвора в Ловеч е от 21.05. 

Случаят Б.М. 
 
 По предложение на ДСП - Сливен АСП към МТСП потвърждава настаняване “по 
изключение и заради тежки социални индикации“ на Б.М. в ДВУИ - с. Горен чифлик, 
община Долни Чифлик, област Варна. Съгласувателното писмо е от 19.11.2008 г. От 
доклада – предложение, изготвен от ДСП - Сливен, отдел “Социална закрила“, на 
04.09.2008 г., стават ясни следните обстоятелства:  
 
 “Б.М. е осъдена за насилствено престъпление - убийство на своя 
свекър, извършено след употреба на алкохол, на 15 години лишаване от свобода. 
Наказанието се изтърпява в затвора в гр. Сливен. Вследствие на влошено 
здравословно състояние, Б.М. е освободена предсрочно, но тъй като няма 
къде да живее и кой да се грижи за нея, все още е в затвора. Няма основание 
обаче за задържането й в място за лишаване от свобода. Следва 
предприемане на спешно настаняване в специализирана институция. Б.М. е 
на 48 г., с постоянен адрес : с. К., област Ст. Загора. През последните 10 години е 
живяла в с. О., област Стара Загора. Още от ранна детска възраст изостава в 
психичното си развитие. Притежава ЕР (експертно решение) на ТЕЛК, със срок до 
01.06.2011 г.- 80% ТНР. Диагноза - умерена умствена изостаналост. Вдовица е. От 
брака си има син и дъщеря - не поддържа контакти с тях. Няма други близки. 
Многократно е провеждано лечение в Специализиранта болница към затвора в гр. 
Ловеч. Г-жа Михова се нуждае от място, където да живее, специализирани 
лекарски грижи и постоянен прием на медикаменти. Г-жа Михова не притежава 
документ за самоличност, не са предприети мерки за отпускане на пенсия“. 
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до 04.06.2008 г., установена диагноза: средна към тежка умствена изостаналост, 
Миома утери, Десцензус вагине.... Лицето не е в състояние да се вгради в 
условията на затвора. Нуждае се от помощ в ежедневието, поради което 
ЛКК предлага да бъде настанено, при спазване на законовите разпоредби, в 
подходящ хоспис или друго лечебно заведение“. И още от данните за здравния 
статус на Б.М., обобщени от д-р Димова: “Заключението на психиатъра д-р 
Ников, с когото е проведена консултация на 19.05.2008 г., е: приема терапия, но 
няма промяна в състоянието. Неспокойна, с неадекватно поведение, отказва да се 
храни, изпуска се по малка и голяма нужда, не се задържа на едно място, 
некритична, емоционално паратимна, параболична. Памет и интелект - дементен 
синдром.” С мнение за хоспитализация и изключване на неврологична 
симптоматика. 
 
 Въпреки становището на двама специалисти - лекари, че е наложително Б.М. 
да бъде хоспитализирана, решението на АСП и териториалните й поделения е тя да 
бъде настанена в социален дом. 
 
 На 20.05.2009 г. ръководителката на ДСП – гр. Долни чифлик Станислава 
Аргирова издава заповед за спешно настаняване на Б.М. в ДВУИ - с. Горни 
чифлик, в изпълнение на съгласувателното писмо, изпратено от ръководителя на 
АСП към МТСП. 
 
 Съществуващата нормативна уредба не допуска обжалване на това 
настаняване в институция, въпреки че то нарушава нормативните разпоредби: 

• Потребителката е без документ за самоличност – документът е в РПУ. 
Извършеното настаняване е в нарушение на регламента на ППЗСП, чл. 40 
- в посочения списък от документи за прием се изисква документ за 
самоличност - лична карта. 

• Експертната оценка на две медицински лица е, че Б.М. има нужда от 
спешна и адекватна медицинска грижа в хоспис или лечебно 
заведение. ДВУИ е социална, а не здравна институция. 

 Както вече бе посочено в доклада, настаняването в специализирани институции 
за възрастни се извършва централизирано от изпълнителния директор на АСП към 
МТСП, по списък на чакащите за настаняване в Агенцията за социално подпомагане. 
По време на едногодишния мониторинг бяха констатирани случаи, в които 
централизираното настаняване се прехвърля като практика и спрямо 
алтернативните услуги в общността. Практиката е, ако няма или е загубил 
подкрепа на семейството си, потребителят да се настанява в някоя от новооткритите 
услуги в страната, без да се отчита досегашното местоживеене и какви близки и 
приятели има и без да се търси мнението му.  
 
 Екипът, извършил настоящото изследване на напредъка в 
деинституционализацията на социалните услуги, счита че грижите в общността за 
лицата с ментални проблеми не бива да работят на принципа на централизацията в 
настаняването. Хуманната цел, с която са създадени алтернативите на 
институции, е въпреки заболяването си, човек да може да остане там, където е 
роден или е живял през по-голямата част от живота си, като му се предостави 
подкрепа от местната общност, ако семейството и близките му не могат да направят 
това. Грижата за лицата със специфични потребности разчита и на ресурсите на 
местната общност и е много близка до стартиращите политики на 
децентрализация и регионализация като принцип на работа с ангажиране на 
местните ресурси и възможности. Факт е обаче, че централизираното 
разпределение е прехвърлено автоматично като принцип върху новия модел на 
грижа. Тъй като и социалните услуги в общността са държавна делегирана дейност, 



Оценка на потребностите за деинституционализация                                                                     136 
 
 
 

 

това се смята за достатъчно основание държавата да не се съобразява с правото на 
всеки човек да избира къде да живее. Основанието за настаняване някъде 
единствено, защото там е освободено място, е неправомерно и противоречи на 
замисъла на алтернативите на институционалната грижа. Този подход също така 
възпрепятства всякаква възможност за изработване на местни политики и 
планове за действие, основани на проучването на местните нужди и за 
изграждането на един или друг тип услуги като местен приоритет. 
 
 В обобщение: централизираното настаняване трябва да бъде 
преустановено като практика и да не се прехвърля и върху новите форми на 
алтернативни услуги в общността. Както вече бе подчертано, подобен стереотип 
противоречи на основния принцип, върху който се организира грижата в общността – 
съобразяване с местните нужди и планирането им в местната общност от една 
страна и от друга - гарантиране на правото на нуждаещия се да остане в собствената 
му общност, където е роден или живее. Наличието на малко алтернативи в 
страната не е оправдание за централизирано препращане на хората из цялата 
страна. Тази практика на настаняване в алтернативите бе установена например в 
защитеното жилище в гр. Варна, където бяха препратени случаи от ДДМУИ - с. 
Могилино. 
 

 

 

Проблеми, свързани с финансирането и управлението на социалните 
услуги  

• Де- или рецентрализация на финансирането 
 
 Практиката в наблюдаваните региони сочи, че финансирането е 
делегиране на отговорности без достатъчен ресурс. Единният стандарт за 
издръжка за 2009 г. на едно лице в ДВУИ е 6600 лв., а за ДВПР стандартът е 7300 
лв. Потребителите заплащат такси за социалните услуги в ДВУИ и ДВПР, съгласно 
Тарифа за таксите за социални услуги, финансирани от републиканския бюджет. 
Социалната услуга Дневен център се финансира от държавния бюджет – също по 
определени единни стандарти за делегираните държавни дейности. За дневните 
центрове този стандарт е 5700-5800 лв. (Вж. таблицата Стандарти за издръжка в 
социалните институции за възрастни по-долу). Потребителите на услугите в 
дневните центрове заплащат такси – между 50 и 80 лв. от получаваните пенсии, 
определени по Тарифата за таксите за социални услуги, финансирани от 
републиканския бюджет. 
 
  Правомощията на общинските власти са ограничени – на практика 
общините нямат контрол върху голяма част от разходите, защото основните 
параметри, които формират разходите, се определят на централно ниво. Най-често с 
наредби и методики на МТСП се определят: броят на персонала, нормативът за 
ангажираност, възнагражденията се гласуват от общинските съвети, но в рамките 
на единни разходни стандарти. Капиталовите разходи се договарят отделно. И тук 
е заложено едно от основните противоречия, пред които са поставени редица 
публични сектори, в това число и социалният: от една страна, стоят нуждите от 
ефективно управление с цел подобряване на качеството на социалните грижи, а 
от друга страна механизмите на финансиране запазват статуквото - заплащането 
на персонала в системата на социалните услуги е сред най-ниските в страната. В 
област Смолян, например, средната брутна работна заплата на специалистите в 
различните сектори на системата за социални услуги е 350-390 лв. - стойности, които 
са типични за националната система. 
 
 По данни на ръководителите на общинските структури, ангажирани в 
социалната реформа в наблюдаваните шест региона, неадекватното заплащане на 
личните и социалните асистенти – 240 лв. (около 300 лв. по ОПЧР) възпрепятства 
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развитието на услугата. Примерът, който бе посочен за илюстрация е от 2009 г. и 
сочи, че от 15 кандидати за работа в сферата на социалните услуги в общността в 
Смолян, след уточняване на заплащането, останали само 5 кандидати. Сред най- 
сериозните бариери пред усъвършенстването на социалните услуги, посочена в 
интервютата и самооценките на експерти, ангажирани с деинституционализацията, е 
“зависимостта на трансформацията от централното бюджетно 
финансиране”. 
 
 През м. януари 2009 г. (вж. таблицата по-долу) правителството определи единни 
разходни стандарти за делегираните от държавата дейности за годината (заплати, 
осигуровки и издръжка на потребителите)8

Стандарти за издръжка в социалните институции за възрастни 

.  
 

 
Специализирани 

институции и алтернативни 
форми 

Стандарти 
2006 

Стандарти 
2007 

Стандарти 
2008 

Стандарти 
2009 

 

ДВУИ 
 

1693,93 2725 5872 6600  

ДВПР 
 

2482,66 
 

2724 6120 7300 
 

 

ДДМУИ 
 

  6811 7640  

Защитено жилище 
 

1292,68 1932 5641 6340  

Център за социална  
рехаб. и интеграция 

 907,12 2253 2530  

Дневен център 
за възрастни хора 

с увреждания 

 1035,7 3 217 5700 
 

 

Дневен център 
за възрастни хора 

с увреждания - седмична 
грижа 

   5800  

Център за настаняване 
от семеен тип 

  5230 7801  

Наблюдавано жилище 
 

   5480  

Преходно жилище    6340  

 
 Посочената по-горе справка може да бъде обобщена по следния начин: със 
Закона за държавния бюджет за 2008 г. са осигурени 143 млн. лв. за финансиране на 
социалните услуги, делегирана от държавата дейност - с 72% повече спрямо 2007 г.. 
От една страна това се дължи на увеличените средства за издръжка на услугите, а от 
друга страна - на нарастващия брой на социалните услуги, предлагани в общността и 
финансирани от държавата. В допълнение, от 1 юли 2008 г., бе осигурено ново 
увеличаване на стандартите за финансиране на децата и лицата от 
специализираните институции. Със Закона за държавния бюджет за 2009 г. са 
осигурени 176,13 млн. лв. за финансиране на социалните услуги, които са 
делегирана от държавата дейност, като увеличението е с 16.5% спрямо 2008 г. 
Официалните разчети сочат тенденция към увеличение на средствата за издръжка на 
едно лице в специализирана институция през последните години.  

                                                 
8 Вж. Решение № 29 от 23.01.2009 г. за разделение дейностите, финансирани чрез общинските 
бюджети, на местни и делегирани от държавата и за определяне на стандарти за финансиране. 
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 По данни на ръководителите на РДСП увеличението от 16,5% на 
финансирането на делегираните от държавата социални услуги през последните 
години, включително и през 2009г., е факт. Но то „гарантира по-високото качество 
на услугите за лица с увреждания до определена степен”. Според експерти от 
неправителствения сектор, от общинската администрация и от социалните услуги 
реалното увеличение на средствата за издръжка на потребителите на системата за 
социални услуги, през 2009г., е практически незначително. Изводът, според 
ръководители на социални услуги, е че единните разходни стандарти за 
делегираните държавни дейности в сферата на социалните услуги, не са 
достатъчни за финансирането на качествени услуги. Годишният бюджет на 
институциите за 2009г., както вече бе уточнено, е между 350 хил. и 460 хил. лв. / при 
капацитет 60 - 100 души в институция/. Експертите са категорични, че 
финансирането на алтернативните социални форми, също се нуждае от 
корекции: 
 

- Промяна на заплащането на услугата “Личен асистент”. 
 
- Социалните услуги, предлагани в общността – “Домашен помощник”, 

“Социален асистент”, “Домашен социален патронаж” се преценява, че 
трябва да бъдат делегирани държавни дейности, като по този начин се 
очаква да се гарантира по-голяма сигурност за потребителя, дейността да 
е устойчива и по-голям брой нуждаещи да могат да ползват тези услуги. 

 
- Да се диференцират таксите за социалните услуги в общността – таксите 

за услуги, разкривани в по-малки и по-слабо икономически развити 
общини да бъдат съобразени с ограничените доходи на населението. 

 
 Наблюдението установи, че финансирането на специализираните институции и 
на социалните услуги в общността все още не следва качеството на предлаганите 
услуги.  
 
 Единните разходни стандарти за издръжка, въведени от началото на 2009 
г., не предвиждат и специално финансиране за преквалификация на персонала и 
за обмяна на опит. (Бел. По данни на експерти от АСП за тази цел би могло да се 
ползват средствата по параграф 10.4 - Учебни и научно-изследователски разходи 
и книги за библиотеки и параграф 11.1 Разходи за външни услуги). По-категоричен 
подход би било предефиниране на бюджетната класификация, където да се 
предвиди и отделен параграф за квалификация, преквалификация и обмяна на 
опит. 
 
 Финансирането на новите алтернативни услуги в общността е необходимо да 
става едва след като се знае кои точно и колко на брой са нуждаещите се (планирани 
за извеждане от конкретна институция, от списък на чакащите или живеещи в 
общността), които ще ползват тази услуга - тоест след оценка на потребностите на 
национално и на местно ниво. 
 
 В обобщение, засега отговорът на въпроса “Де- или ре-централизация на 
бюджетната политика?”, е по-скоро рецентрализация. Наблюдението установи, че 
финансирането на специализираните институции и на социалните услуги в 
общността все още не следва качеството на предлаганите услуги. Финансирането на 
новите алтернативни услуги в общността е необходимо да става едва след като се 
знае кои точно и колко на брой са нуждаещите се от услугата (планирани за 
извеждане от конкретна институция, от списък на чакащите или живеещи в 
общността) - тоест след оценка на потребностите - на национално и на местно ниво. 
по време на мониторинга бе установено, че във Варненски регион предстоеше 
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поредно планиране на нови алтернативни услуги. Опасността те да се изградят и 
след това да започнат работа с незапълнен капацитет - факт, констатиран вече в 
разкрити Дневни центрове и ЦСРИ, както във Варна, така и в Свиленград, на пример, 
бе реална. Необходима е координация на регионално ниво и инициативи за 
преодоляване на пречките от финансов характер. 
 

• Регионализация на социалните услуги – процес, който е неясен за 
структурите, ангажирани на местно ниво с деинституционализацията 

 
 Според екипа на проекта има заложен риск в конюнктурата – 
нефункциониращото второ ниво на местно самоуправление (нефункциониращи 
региони за планиране) е бариера пред регионализацията на социалните услуги. 
Мониторингът констатира, че: 
 

Взаимодействието между РДСП и общинските администрации не е достатъчно 
ефективно, а на места дори е и възпрепятствано от субективни пречки - Враца, 
Велико Търново, Кюстендил. Развитието на работеща регионална мрежа от социални 
услуги чрез регионалното планиране и предварителното съгласуване е инструментът 
за оптимизиране на процесите на деинституционализация. Биха се избегнали 
парадоксални ситуации, в които се разкриват услуги и не може да се запълни 
капацитетът им – примери - Враца, Варна ,Свиленград. 

 
Както бе уточнено в доклада, в община Варна и в община Свиленград бе 

констатирано наличие на свободни места в новите социални услуги, въпреки 
потребностите в общността. 

 
Адаптацията и подготовката за реинтеграция на институционализираните лица 

в региона вървят неравномерно. Необходимо е взаимодействие за компенсиране на 
изоставането в община Долни чифлик и Вълчи дол, в община Рила – общините 
със специализирани институции за деца и младежи и възрастни. По-активно 
междуобщинско и регионално партниране в изграждането на регионална мрежа от 
звена за адаптация към самостоятелен живот.  

 
Необходимо е коопериране на общинско и междуобщинско ниво и в 

използване на ресурса на местно ниво от потребителите на всички форми на 
социални услуги-институционални и алтернативни. 
  
 Погрешно е очакването роднините сами да променят нагласите си, които в 
момента се обобщават накратко с “Не желаем да се грижим за близките си”, без 
системна специализирана помощ и без развита система от алтернативни услуги за 
подкрепа на семействата на увредените лица. Във всички области на мониторинга 
създадените към областните РДСП Междуведомствени комисии бяха извършили 
усилена работа по кореспонденция със семействата на потребителите от 
институциите с молба те да ги приемат обратно. В преобладаващия дял от опитите - 
без резултат. Обвинения се отправяха към недобросъвестността на родителите и 
близките от много специалисти от домовете. Наблюдението констатира разминаване 
между желано и реалност в тази област. Очаква се близките да поемат цялото бреме 
на грижата, без да се развиват достатъчно ресурсите в общността, които да ги 
подкрепят - без предварително обучение и подготовка на двете страни, без 
предварителна работа с членовете на семействата в посока осъзнаване на 
значението и ролята им в живота на техния близък с увреждания и без въвеждане на 
подкрепящи програми за грижи - като например така наречената програма 
“координиране/водене на случай”. Прекаленото очакване, с което сега се подхожда 
към роднините и близките на институционализираните лица, обрича усилията на 
професионалистите и на приелите риска да поемат отговорности, които не са по 
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силите им близки и потребители, на неуспех. Това затруднение бе подчертано пред 
наблюдателите от майката на един от потребителите на специализирана институция  
 
  Г-жа Х. майка на потребител в ДВУИ Пчелище, община Велико Tърново: 
“На територията на община Троян (бел. местожителството на потребителя, 
настанен в ДВУИ – с. Пчелище) няма алтернативни услуги, които да предоставят 
съвременна грижа на нуждаещи се лица извън домовете и в близост до 
семействата им.“ Г-жа Х. смята, че човек с психично заболяване се нуждае от 
социално подпомагане, специализирана медицинска помощ и подкрепа на различни 
специалисти – психиатър, психолози, социални работници, социални асистенти. 
Важен приоритет в развитието на социалните услуги за лица с ментални дефицити, 
според г-жа Х., е да “бъде променено мнението на обществото, което да приеме 
тези хора като равнопоставени членове; да се даде по-голяма гласност на 
проблема и да придобие по-широка популярност сред обществото”. Всъщност г-жа  
Х. описва начина, по който се случва моделът на психосоциална рехабилитация и 
реинтегриране на хора с психични проблеми. Засега усилията на местните 
специалисти не се фокусират върху анализ на потребностите на лицата със 
специфични нужди и на техните близки, а често се свеждат до взаимни обвинения - 
това не подпомага реалното развитие на алтернативните форми на грижа по места. 
 
 Друг констатиран дефицит в развитието на регионалните мрежи от социални 
услуги, е че на институциите и на формите на услуги в общността не се гледа 
като на елементи от една и съща мрежа. 
 
 Трансформирането на институционалния модел на грижа в мрежа от услуги в 
общността предполага, още в началния етап, използване на наличния ресурс за 
комунална грижа на местно ниво и от потребителите, живеещи в социалните домове 
на територията на региона. Препоръката е да се инициира поради регистрирана 
потребност структуриране на преходни пространства, наблюдавани жилища и дневни 
центрове за възрастни с увреждания. Паралелно да се въвеждат и нови модели на 
грижа като водене на случай, програми за психосоциална рехабилитация, обучение 
на персонала. Добра практика в това отношение има в област В. Търново, където има 
сътрудничество по извеждане на потребители между ДВУИ - с. Пчелище и 
защитеното жилище в гр. Дебелец. На защитеното жилище в с. Пчелище може да се 
гледа като на преходно пространство, от което постепенно ще се преминава към 
защитено жилище, наблюдавано жилище и самостоятелен живот в общността.  
 

• Отсъстващият контрол на социалните услуги  
  
 Инспекторатът към АСП осъществява специализиран контрол върху 
системата от социални услуги в страната - целта е да се гарантира спазване на 
стандартите и критериите за извършване на социални услуги. Контролират се 
териториалните дирекции на АСП, услугите в специализираните институции и 
социалните услуги в общността. Най-общи стандарти и критерии за качество на 
предоставяните социални услуги са разписани в текстовете на Правилника за 
прилагане на ЗСП - чл. 40е и чл. 41. За разлика от критериите и стандартите за 
социалните услуги за деца, които са детайлно разписани, при социалните 
услуги за възрастни критериите и стандартите са рамкови и максимално общи: 
материална база, местоположение, хранене, здравни грижи, образование и 
информация, организация на свободно време и обслужващ персонал. Рамковите 
стандарти не са достатъчни, за да гарантират, без необходимите подзаконови 
нормативни текстове както качеството на социалните услуги, така и да бъдат полезни 
на доставчиците на услуги. Няма разписан механизъм и конкретни подзаконови 
нормативни актове. Има методики за някои от новите форми на социални услуги в 
общността, но те нямат смисъла на подзаконов акт. При констатирани пропуски и 
нарушения на регламентираните стандарти и критерии, Инспекторатът на МТСП 
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има право да наложи административни мерки на доставчиците на социални услуги 
- предписания и глоби. Ако мерките не бъдат изпълнени, може да бъдат спрени 
неправомерните решения и доставчикът да бъде заличен от Регистъра на АСП. 
  
  Наблюденията на БХК от 2008-2009 г. на ДВПР и ДВУИ в страната сочат, че 
въпреки нагласите и опитите за хуманизиране и индивидуализиране на грижата за 
хората с увреждания, настанени в 43-те социални дома в страната, 
институционализираните лица са една от най-обезправените групи. Данните 
сочат, че над 80 на сто от живеещите в институции, са лишени от дееспособност. 
Изследователите на БХК продължават да попадат на примери, в които става дума за 
нарушаване дори на рамковите критерии и стандарти за социални услуги за 
възрастни в ДВПР и ДВУИ, случаи на настаняване в институция против волята на 
потребителя, на имотни измами и злоупотреба с мярката поставяне под 
запрещение и определяне на настойник на хора с психични разстройства, на 
имитации на реформи. 
 
  В подобни случаи най-често БХК констатира формален контрол от страна на 
инспекторите на АСП, чиито проверки нерядко спират до цифрите и надвишения 
разход на бензин, до абдикиране на кметовете и на органите по настойничеството 
от отговорността за контрола на действията на настойниците, до липса на 
разбиране от страна на прокуратурата за сериозността на престъпленията и 
злоупотребите с хората с тежка психична болест. 
 
  Без контрол са и решенията, които от 2007 г. взимат получилите статут на 
постоянно действащи Междуведомствени комисии за деинституционализация 
на хората от домовете за възрастни с увреждания. Затова и често ефектът от 
работата на тези комисии е без съществен резултат.  
 

 
 
 Данните за наблюдаваните 6 региона сочат, че около 80 на сто от 
настанените в специализирани институции са с определена мярка “поставяне 
под запрещение“. 
 
 Както се посочва и в самооценките на работещите специалисти в социалната 
сфера в регион Варна, например, “високият процент поставени под запрещение в 
ДВУИ – с. Горен чифлик и ДВУИ - с. Оборище, е сериозна пречка пред реалното им 
извеждане от институциите.“ Същият проблем бе изтъкнат и от екипите на други 
специализирани институции в страната. Не бяха констатирани предприети мерки 
на местно ниво пред съдебна инстанция за преразглеждане на мярката поставяне 
под запрещение – една от основните бариери пред деинституционализацията. 
Определената мярка поставяне под запрещение бе оценена като сериозна бариера 
пред деинституционализацията и в регион Велико Търново – от директора на 
защитеното жилище в гр. Дебелец. Категоричният извод от мониторинга на хода на 
деинституционализацията е, че без законодателна промяна на нормите за 
определяне на мярката “поставяне под запрещение” на лицата с умствени 
увреждания и с психични разстройства, реалната деинституционализация на 
социалните услуги в България няма да се случи. Опитите за завръщане в 
общността ще остават обречени, без промяна в българската система на 
запрещението. Извършеното до момента е по-скоро имитация на 
деинституционализация - епизодични случаи, в които най-често става дума за 
настаняване в защитени жилища на лица лишени практически от 
дееспособност, чиято перспектива за окончателното завръщане в общността 
остава неясна и неподкрепена от система от адекватни мерки за подпомагане. 

Проблемът “поставяне под запрещение”  

  В периода 2008-2009 г. преобладаващият дял от институционализираните 
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възрастни в България, както и от “изведените“ в жилища в общността остават 
лица с определена мярка “пълно запрещение“. Това на практика означава, че 
държавата се опитва да “реинтегрира“ лишени по закон от възможността за 
самостоятелни решения хора - най-често недопускани до работа, в много 
случаи - загубили собствеността си, без образователно ниво, често подлагани с 
години на неадекватно лечение. Позицията на БХК е, че е необходимо заместване 
на пълното и общо ограничаване на дееспособността на лицата със специфични 
нужди с подпомагане на вземането на решения, а ограничаването да бъде 
допустимо само за ограничен период от време и по отношение на конкретни 
дейности. Пълното запрещение и настойничеството трябва да бъдат 
преустановени. Възможни решения са въведени в законодателството на държави 
като Унгария, Швеция, Канада, Германия промени в посока замяна на мярката 
“поставяне под запрещение“ с института на “подпомогнатото вземане на 
решения”. (Вж. Приложение 4: Становище на БХК относно института на 
настойничество и мярката поставяне под запрещение). 

 В ДВПР - с. Пастра, община Рила бе констатиран и един от проточилите се 
вече с години случай на поставяне под запрещение, на формално настойничество, на 
задържане в институция против волята на потребителя, на отказ да бъде 
преразгледан правния статус на лицето (Вж. данни по случая Руси Русев в доклада). 
На това място следва да бъде уточнено, че с водеща роля в контрола върху 
института на настойничеството са общините и прокуратурата. 
  

• Съдействие 

Ролята на общината: 
 

 
чл. 124, Семеен кодекс 
Общината съдейства на настойника и попечителя при изпълнение на 
техните задължения 

 
• Надзор, контрол и санкции 

 
чл. 125, чл. 126, Семеен кодекс 

 
− Надзор върху дейността на настойника - спира действия, 

предписва мерки 
− Изисква отчет 
− Изисква обяснения 

  
• Има власт да: 

 
− Отстрани настойника 
− Поиска изпълнителен лист 
− Наложи глоба 

  
• Отмяна на запрещението 

 
чл. 340, ал. 2, Граждански процесуален кодекс   

 
Общината може да бъде поискана и от органа по настойничество и 
попечителство и от настойника 

 
Ролята на прокуратурата: 
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• Защитава 
 

− Да започне и поддържа обвинение от името на лице в безпомощно 
положение или зависимо състояние. 

− Да предяви граждански иск в наказателен процес от името на 
безпомощно или зависимо лице. 

− Да предяви граждански иска. 
 

• Обвинява 
 

чл. 182 и др., Наказателен кодекс 
 

− Може да започне наказателно производство срещу всяко лице, 
извършило престъпление срещу човек, поставен под запрещение. 

− Може да започне наказателно преследване на всеки “...настойник, 
който остави лице, намиращо се под ... настойничество, без 
надзор и достатъчна грижа и с това създаде опасност за 
неговото физическо, душевно или морално развитие”. 

 
  Определената преди 10 години с административен акт на МТСП мярка 
“поставяне под запрещение” на настанени лица в ДВУИ и ДВПР се нуждае от 
спешно преразглеждане и от законодателни промени. (Вж. Приложение 7: Писмо 
СГ-91-00-77 от 20.10.1999 г. на МТСП относно поставяне под запрещение на 
лицата, настанени в социални домове). Липсата на воля за изпълнение на 
разписаните в закона правила за контрол над настойниците на поставените под 
запрещение изисква поемане на отговорност от кметовете и прокуратурата . 
 
 В ДВУИ - с. Церова кория бе регистрирана и практика на формален подход 
в преоценката на правния статус. По данни на директорката на социалния дом в с. 
Церова кория, Нина Русева, сформираната Регионална междуведомствена комисия 
за преразглеждане на поставянето под запрещение на живеещите в социалните 
домове възрастни лица с психични разстройства и умствени затруднения, в рамките 
на две години променя коренно своето заключение. 
 
 През 2005 г. Междуведомствена експертна комисия разглежда правния статус 
на домуващите в социалния дом. Заключението на комисията е, че нито един от 
потребителите не е за отмяна на определената му мярка “поставяне под 
запрещение“ - пълно и ограничено. 
 
 През 2007 г., със заповед на изпълнителния директор на АСП към МТСП и на 
кмета на община Велико Търново, отново се сформира Междуведомствена експертна 
комисия9

 

 на територията на общината. Основната й задача е да извърши ново 
проучване и оценка на възможностите за извеждане на настанени лица в ДВУИ. 
Междуведомствената комисия изготвя социални оценки на всичките потребители на 
услуги. Комисията изготвя и доклад – този път решението на експертите е, че 
всички домуващи са подходящи за деинституционализация. 
 
 

 
Проблемът “дефицит на специалисти” и програми за нови умения 

 Съгласно Заповед № РД 01/280 от 24.03.2008 г. на министъра на труда и 
                                                 
9 С писмо от 30.07.2008 г., на изпълнителния директор на АСП до директорите на РДСП ,е 

напомнено, че Междуведомствените комисии по общини са с постоянен характер. В тях участват 
представители и експерти на РДСП, ДСП,Общинските звена за социални услуги, лекари 
(психиатри, директори) специалисти от специализираните институции. 
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социалната политика и утвърдена Методика за определяне числеността на 
персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, 
съотношението персонал – потребители, в ДВУИ, е следното: 
 

Капацитет 50 60 80 90 120 
Численост 27 32 43 49 65 
Директор 1 1 1 1 1 
Психолог 0.5 0.5 1 1 1 
Спецпедагог 1 1 2 3 3 
Соц. работник 1 1 2 2 3 
Лекар/фелдшер 1 1 1 1 1 
Трудотерапевт 1 2 2 3 4 
Мед. специалист 5 5 8 8 10 
Кинезитерапевт 1 1 1 1 1 
Общ персонал 15,5 19,5 25 29 41 

 
Задължителните специфични длъжности за Домовете за възрастни с умствена 

изостаналост са: 
 

• Психолог 
• Специален педагог - Възпитател/логопед 
• Социален работник 
• Лекар/Фелдшер 

• Медицински специалисти - мед. сестри, рехабилитатори, инструктор 
хранене 

• Кинезитерапевт 
           

Специализираният и общият персонал може да бъде назначен почасово или на 
граждански договор според потребностите на потребителите. Броят на щатните 
длъжности “медицински сестри” и “санитар” се съобразява с броя на лежащите 
потребители в ДВУИ. Наблюдението регистрира, че във всички посетени социални 
институции има незаети места за специалисти. Текучество в специализираните 
заведения е продължаваща практика. Дефицит на специалисти с необходимата 
квалификация бе регистриран и в социалните услуги в общността. От средата на 
2006 г. започват новите назначения на специалисти в ДВПР, ДВУИ и Дневните 
центрове за възрастни с увреждания. В някои от случаите остават незаети места за 
специалисти. И в шестте изследвани региона, както наблюдението, така и 
самооценките налагат извода за наличието на проблем с преструктурирането и 
преквалификацията на персонала. Осигуряването на необходимия брой и 
разнообразие от специалисти в областта на работата с хората с ментални 
увреждания често е проблемно дори и за новите социални услуги. Немалък дял от 
персонала, особено в институциите, няма необходимата квалификация и 
професионален опит за работа с лица с увреждания, което на практика означава, че 
за истинска социална работа с настанените в социални домове е трудно да се 
говори. А работата на специалистите по подготовката на лицата с дефицити за 
завръщане в общността е решаваща за хода на социалната реинтеграция. 
Формирането на умения за самостоятелен живот у лицата с ментални увреждания, 
които имат необходимия ресурс, би трябвало да се извършва още в институцията. 
Без качество на специалистите, успехът на реинтеграцията – в жилище от резидентен 
тип или в семейна среда, е обречен. Мониторингът в шестте наблюдавани региони 
констатира, че и до момента, в специализираните институции за възрастни с 
интелектуални затруднения и психични разстройства, липсват програми, които 
целенасочено да подготвят оценените за извеждане в общността потребители в 
умения за изграждане на социални и емоционални контакти, труд и придобиване на 
квалификация, сексуално образование, умения за боравене с парични средства. Това 
са програми за психосоциална рехабилитация, които могат да се разработват и 
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предлагат от защитените жилища и особено от дневните центрове не само на 
потребителите на алтернативите, но и на потребителите в институциите от региона, и 
които планомерно ще придвижват всеки според потенциала му по пътя на неговата 
независимост. Това изисква подготовка на специалистите за изготвяне на нови 
оценки, изисква теоретични познания и умения за изготвяне на индивидуални 
програми. Специалистите от алтернативните услуги споделиха тревогата си, че 
университетите в България не подготвят кадри в помагащите професии, които да 
имат специална подготовка за работа с хора със специфични потребности. 
Положителен пример за напредък бе регистриран в Дневен център Варна - Вила 
Ривиера, който черпи опит отвън и развива самостоятелно обучителни програми. Но 
масовата практика най-вече в институциите, а често и в някои от защитените жилища, 
е че работата по индивидуален случай се заменя най-често с групова работа 
или менторство. “Координирането на дейностите по случай” между различните 
институции, с цел цялостно обезпечаване на всички потребности на един човек, 
не се прилага. Част от причините са финансови и законодателни, но съществена 
причина е и отсъствието на обучени специалисти. Супервизията като метод на 
обучение чрез собствения опит в хода на практиката също отсъства. 
 
 

 
 
 Както се посочва и в протокол от работна среща, проведена на 24.02.2009 г., в 
която участват представители на общинските администрации във Варна и Бяла, 
доставчици на услуги, директори на ДСП - Варна и ДСП - Долни чифлик и гл. експерти 
от РДСП - Варна, сред основните проблеми в развитието на новоразкритите 
социални услуги в общността е незапълненият капацитет. Тази ситуация бе 
регистрирана по време на мониторинга, осъществен от екипа на БХК и БИОХ и в 
други от наблюдаваните региони: Свиленград, Велико Търново, Враца. 
Ръководителите и на двете алтернативни форми, които бяха посетени във Варна, 
например - Дневен център за възрастни с умствени увреждания - Вила Ривиера и 
Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни – ж.к. Чайка, бл. 67, 
посочиха,че капацитетът не е запълнен. Коментарът на директора на РДСП – Варна - 
г-жа Мария Чанкова бе: “Липсата на актуална цялостна оценка на потребностите 
на целевите групи в региона, е основната причина за незаетите места в 
алтернативните форми“. Според г-жа Маринова - началник отдел “ХУСУ“, друга 
пречка пред заемането на свободните места в алтернативните форми, предоставящи 
услуги за деца и възрастни, са транспортните разходи. Значителна част от 
потребителите са социално слаби лица – ограничените им доходи и разходите за 
транспорт ограничават достъпа им до социални услуги. Бариерата за Дневните 
центрове се оказва и изискваната потребителска такса. Г-жа Маринова цитира на 
работната среща примерът с ДЦВХ - Варна. Разкриването на Дневния център е 
финансирано по програма PHARE. През периода на финансирането на проекта от 
европейската програма потребителите на услугата Дневен център са били 30 души - 
не са заплащани такси, осигурен е бил и безплатен транспорт, 15 души персонал. 
След края на проекта и превръщането на услугата в държавно делегирана 
дейност, потребителите масово се отказват от нея – от 30 остават едва 7 
потребители. Причините са потребителската такса, липсата на организиран 
специализиран транспорт, намаленият персонал. Неосигуреният транспорт и 
потребителската такса са възпиращите фактори и според д-р Сидерова, директор на 
Дневния център за възрастни с умствена изостаналост - Вила Ривиера и изп. 
директор на Сдружение за защита на лицата с умствени затруднения. На работната 
среща д-р Сидерова уточнява, че лицата с умствена изостаналост заплащат месечна 
такса за услугата Дневен център в размер на 30% от социалните си пенсии, които 
получават. Въпреки заявения интерес от страна на лица с тежка степен на умствена 
изостаналост, те не могат да посещават Дневния център поради затруднената си 
мобилност. Подобна картина бе описана и в община Свиленград. 

Проблемът “свободни места“ в новите алтернативни услуги 
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 Според външната оценка някои от предприетите мерки са със съмнителен 
ефект, например създаване на Междуведомствени комисии за 
деинституционализация на хората в домове за възрастни с увреждания. В Писмо 92-
71 от 11.04.2008 г. на АСП до БХК се посочва, че в изпълнение на Концепцията за 
деинституционализация са сформирани комисии, които да направят оценка на всички 
настанени в специализирани институции и да дадат заключение за възможностите им 
за реинтеграция. От 2007 г. тези комисии на областно ниво стават с постоянен 
характер. Външното наблюдение констатира, че до голяма степен ролята на тези 
комисии е формална, затова и ефектът от работата им остава ограничен. 
Според наблюдението процесът на трансформация на системата за социални услуги 
за лица е затруднен от факта, че са ангажирани много структури, които не са 
подведомствени една на друга и трудно се координират и контролират. РДСП не 
може да администрира общините - всяка община има своя самостоятелност и 
води своя местна социална политика. Би било добре, ако се обсъди 
предложението на някои ръководители на РДСП, създадените Междуведомствени 
комисии по области, да поемат решаващата роля в координацията на дейностите 
по деинституционализация, доколкото общините са подведомствени на 
областните управи. 
 
 
2. Предприети конкретни мерки от Правната програма на БХК по 
конкретни проблеми, свързани с нарушение на правата на хората,  
настанени в затворени институции  
 
 В извършения мониторинг през 2008-2009 г. Правната програма на БХК чрез 
свои представители взе участие в някои отделни мисии. При извършване на 
мониторинга бяха разкрити тревожни казуси, в които основни човешки права са 
нарушавани системно и по груб начин. На това място в доклада са изложени казуси, 
по които са предприети действия от правна страна и резултатите от тези 
действия, независимо дали са положителни или показват нежелание, 
некомпетентност или безразличие към проблемите на хората с ментални проблеми.  
 

Проблемът предприемане на “мерки със съмнителен ефект” 

 

 
 В повечето институции извън общността този проблем се отрича. Въпреки това, 
екипът разкри случаи на имобилизация и изолация на хора, настанени в социални 
институции - 11 случаи на продължаваща с години подобна практика – изолация за 
наказание или “укротяване“ в тъмни помещения в приземия, помещения в ремонт, 
оградено и изолирано дворно пространство, бяха регистрирани от наблюдението в 
ДВПР - с. Ровино, община Смолян. Бе констатирано овладяване на остри кризисни 
състояния - практики в разрез със стандартите 
 

Физическо имобилизиране на хора настанени в социални 
институции. Нехуманно отношение 

 По време на външното наблюдение, проведено на 25.09.2008 г. с участието и на 
представители на РДСП, ДСП и общинската администрация в ДВПР - с. Ровино, бе 
установено, че в документацията на дома са регистрирани 12 случаи на изолация - в 
периода 01.02.2008 - 15.08.2008 г. Основната причина за прилагането на временното 
физическо ограничаване по свидетелства на персонала и по данни от 
документацията за изолация - тетрадка, водена от мед. персонал в дома, са прояви 
на агресия, психомоторна възбуда, словесна агресия, самозаливане с вода. Най-
често ”попадалите” в помещенията, използвани за изолация, са: Ж.Г., С.Х., А.К., К.Х.. 
Във всички случаи физическото ограничение е прилагано в пълен разрез с 
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нормативните разпоредби в областта на имобилизацията и изолацията (не в 
лечебно заведение, без санкция от страна на психиатър, без контрол и наблюдение, 
по-често през нощта). Случаите на принудителна изолация в периода 31.03.2004 г. – 
01.01.2007 г. не са отразявани в документацията на дома. За периода 01.01.2007 г. - 
24.11.2007 г. има 6 отразени случая на временно физическо ограничаване за време от 
3 до 12 часа. (Вж. Приложения 5: Конкретни данни от наблюдение - регион Смолян). 
По този повод Правната програма изготви становище за недопустимостта на практики 
на имобилизиране на хора, настанени в социални институции, което беше 
предоставено на заинтересованите лица. Адвокат Полина Русинова взе участие на 
кръгла маса, проведена в Смолян, като представи становището на БХК.  
 
 Констатираните практики в ДВУИ - с. Горен чифлик, за които вече бе разказано 
в доклада, са красноречива илюстрация на съществуването на паралелни светове 
в установената система на грижи за лицата с увреждания. Както вече бе 
посочено, в непосредствена близост до разкритото ново, модерно защитено 
жилище за 8 от потребителките на ДВУИ и до новоизграждащото се преходно 
пространство за 45 домуващи, на около 100 м, наблюдателите попаднаха на “ъгъл 
на ужасите” - място от дворното пространство, оградено с мрежа и метална врата.  
(бел. По данни на дежурния персонал, през по-голямата част от денонощието 
секторът на лежащите и тежко увредените остава заключен). Наблюдението 
констатира, че около 25-30 жени, от най-тежко увредените жени в ДВУИ, живеят 
постоянно, от години, в това “място за лежащи и трудно подвижни потребителки” - 
едноетажна, амортизирана сграда - бивши конюшни на военното поделение, 
наследено от социалния дом - накацани от мухи, сред миризма, просмукала 
дюшеците на земята, подовете и стените в стаите. По време на първия мониторинг 
бяха видени пълзящи, седящи или просто притихнали на земята, на пейките в двора, 
на пода в сградата, жени, повечето облечени в парцаливи остатъци от рокли и поли. 
Една-две крещящи и буйстващи... В деня на първия мониторинг, заради 
извършващото се строителство на преходно пространство, в затвореното 
пространство бяха настанени 45 потребителки. Част от тях спяха на земята. Сред по- 
трудно подвижните, лежащи жени имаше 5 случая, за които, по оценка на 
наблюдателите на БХК и БИОХ, е наложителна спешна хоспитализация – 
пребиваването им в социалния дом бе оценено от проф. Тома Томов – 
дългогодишен национален консултант по психично здраве и експерт в екипа на 
проекта, като риск за живота на тези потребителки. (Вж. още данни в раздела за 
ДВУИ – с. Горен чифлик по-горе.) 
 
 Неадекватната лекарствена терапия на потребителите от ДВУИ в с. Оборище, 
област Варна, за която става дума по-надолу в доклада – тежкото медикализиране с 
цел овладяване на агресията, което трае през целия живот, а не само за кратко време 
с цел овладяване на кризи, е също вариант на нехуманно държане в “клетката на 
замъглено съзнание“, което нарушава възможностите на увредените да мислят, да 
се развиват и допълнително ги уврежда физически. По повод констатираните 
сериозни проблеми в ДВУИ – с. Горен чифлик и ДВУИ – с. Оборище, БХК 
сигнализира РЦЗ – Варна с РДСП – Варна – бе разработен план за спешни мерки 
за  решение, описан подробно в доклада. Първите стъпки бяха предприети от 
отговорните  регионални структури и институции, още в рамките на проекта. Подобни 
случаи като регистрираните в регион Варна, както и находките в ДВПР – с. Ровино 
(бел. описани в доклада и в Приложението: Конкретни данни от наблюдението в 
регион Смолян), показват неподготвеността на специалистите и обслужващия 
персонал в домовете за работа с този тип заболявания и адекватна реакция за 
овладяване на кризисни състояния. 
 

 
 

В ДВПР - с. Ровино екипът се запозна със случая З.Т.  

Злоупотреба с мярката “поставяне под запрещение” 
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 Жената, настанена в институция против волята си, е поставена под 
запрещение. Състоянието й не предполага лишаване от дееспособност. Поставянето 
под запрещение е позволило на роднините и, инициирали мярката, да злоупотребят с 
имота, притежаван от З.Т., като се обогатят за нейна сметка. Наред с това, 
лишаването от дееспособност, съчетано с упражняване на настойническите права от 
страна на напълно незаинтересовани лица, е довело до множество увреждащи 
последици в редица сфери от живота на З.Т. Правната програма предприе стъпки, 
насочени към разрешаване на проблема. Отговор се получи само от страна на 
Прокуратурата, но този отговор в никакъв случай не беше насочен към изследване на 
който и да е от поставените за разглеждане въпроси. Предприетите действия и 
получените резултати, в тяхната последователност са следните: 
 

− Депозира писма до Окръжна прокуратура гр. Смолян и до Кмета на гр. 
Смолян, съдържащо искания относно проверка на случая, изясняване на 
детайли свързани с начина на прехвърляне на имота на други лица, 
липсата на грижи и неблагоприятните последици за поставената под 
запрещение.  

− От Окръжна Прокуратура гр. Смолян се получи отговор, съобразно който 
прокуратурата приема, че не е от нейната компетентност да разглежда 
поставените въпроси. Препраща преписката до Окръжна прокуратура 
гр.Пловдив, тъй като З.Т., преди настаняването си в социалния дом, е 
живеела там. 

− От Окръжна прокуратура гр. Пловдив беше получен отговор, че и тази 
прокуратура не намира да е компетентна да разгледа сигнала. 
Преписката бе върната на Окръжна прокуратура гр. Смолян. 

− Правната програма на БХК подготви и изпрати до Върховна касационна 
прокуратура сигнал, с който изиска да бъде упражнен надзор върху 
двете прокуратури, така, че да се преустанови тази практика на 
прехвърляне на отговорността между различните прокуратури и се 
предприемат реални, адекватни действия. На този сигнал отговор все още 
няма.  

 
В ДВУИ - с. Присово, Велико Търново беше констатиран случай на човек, 

поставен под запрещение, спрямо който бяха предприети поредица стъпки за 
лишаването му от имущество. Г-н М.10

                                                 
10 Роднините на г-н М. дават гаранции, че проблемът ще бъде разрешен и ще поемат адекватна 

грижа за него. 

 страда от форма на умствена изостаналост 
от детските си години. Това обаче не му е пречело да живее в общността дълги 
години. Притежавал имущество - къща и земеделски имоти в сравнително малко 
населено място. След смъртта на родителите му, негова роднина го убеждава, “за 
негово добро“ да и прехвърли всичките си притежания срещу задължение за 
издръжка и гледане. Съвсем разумно, г-н М. предприел стъпки за осъществяване на 
тази сделка, преценявайки, че има вероятност в старостта си действително да се 
нуждае от повече грижи. За да гарантира сигурността си, г-н М. запазил правото си на 
ползване върху имотите. Скоро след прехвърляне на собствеността роднината 
предприела действия за поставяне на г-н М. под запрещение. Не след дълго го 
настанила в ДВУИ - с. Присово. Така той изгубил възможността си да ползва имотите 
си и да живее в общността. Настойничката продала имота и скоро след това загубила 
интерес към г-н М. подала молба до съответната община за това, че не желае да 
бъде в бъдеще негов настойник. Молбата била уважена, а за настойник е назначена 
социалната работничка на ДВУИ. Междувременно купувачите на имота завели дело 
срещу г-н М. за погасяване на правото на ползване поради това, че не е ползвал 
имота. Поради неучастие на г-н М.и неговата настойничка в процеса, възражения не 
били направени и той загубил и това свое право. БХК оказа съдействие на 
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настойничката - социален работник (настойник и над 50 души, също настанени в 
институцията) за изготвяне на покана - предупреждение до роднините на г-н М. за 
изпълнение на задълженията им по договора. В много кратък срок след отправяне на 
поканата, в офиса на БХК се обади социалната работничка и синът на 
притежателката на имота, за да заяви готовност да изпълни задълженията си. 
Социалната работничка на институцията пое ангажимент да следи за изпълнението и 
при липса на такова да уведоми БХК. До момента подобно оплакване няма.  
 

В ДВПР - с. Пастра БХК попада на случая Руси Русев 
 

 През 2005 г. наблюдател на БХК констатира, че нееднократно са изпращани 
писма за подкрепа и извеждане от институцията - включително изпратено писмо до 
ДСП – Русе, откъдето по местожителство е потребителят. Получено е писмо от 
попечителката му, която е служителка в общината, от което става ясно, че тя не 
желае да се занимава с проблема “Има лични грижи и не е в никаква родствена 
връзка с Руси, поради което иска да не бъде занимавана с неговите проблеми“. 
Въпреки писмото от Росица Иванова Петкова (попечителката), тя е отбелязана в 
картона му като сестра. Преди няколко години Русев е работил в ресторант в 
Елешница. След смъртта на собствениците не е работил повече, трудно е понесъл 
смъртта им. В момента има преписка в прокуратурата за отмяна на 
запрещението на Руси Русев, който е поставен под ограничено запрещение. 
   
 Описани трудности в социален доклад: гневност, тревожност, отказ да 
комуникира - никакви програми в тази насока. Въпреки, че е известен алкохолният му 
проблем, няма друга терапия освен ограничаване на достъпа му до алкохол. 
Отбелязано е, че има такава потребност, както и че е необходимо да се подкрепи 
трудовата му дейност. Не е търсено съдействие на МТСП. Проверяващите от МТСП 
също не са констатирали при посещението си проблема с институционализацията на 
Русев против волята му, с безконтролността над липсата на каквато и да е грижа от 
страна на настойника, с необходимостта от преразглеждане на определената мярка 
“поставяне под ограничено запрещение“. 
 
 Потребителят е с определена водеща диагноза шизофрения. При всички срещи 
с наблюдатели на БХК Руси Русев е изразявал недоволство от това, че въпреки 
волята си, остава в социален дом. Желае да се прибере в дома си в Русе. Възприема 
хората от персонала като заплашващи го и ограничаващи го. Иска да напусне дома 
по възможно най-бързия начин. Смята, че отношението към него не е добро. Иска да 
заведе дело за незаконно задържане. Знае, че трябва да пие хапчета и казва, че 
може да се контролира сам. Адекватен е. Наясно е, че има образувана преписка в 
Прокуратурата за отмяна на запрещението му. Наясно е, че е ходил в психиатричното 
отделение в Кюстендил в тази връзка, но смята, че основната цел на психиатрите е 
да го задържат в дома. Смята, че се злоупотребява с парите му. По този конкретен 
случай БХК се ангажира с предприемане на действия за преразглеждане на правния 
статус на потребителя. 
 
 Постигнатото до 08.04.2009 г.: След като БХК опита с всички възможни 
вътрешноправни средства да освободи Руси Русев от запрещението му и да промени 
ситуацията, в която живее и не успя, бе предявена жалба пред Европейският съд 
за правата на човека. Жалбата беше подадена през 2006 г. Оплакването е за 
нечовешко и унизително отнасяне, незаконно задържане, нарушаване на правото на 
личен живот, липса на ефективни средства за защита на правата. (Към момента са 
разменени становища на страните по делото). Поискано е публично разглеждане на 
делото и сме в период на очакване на решението на съда по този въпрос.  
 
 По сигнали на БХК Софийската районна прокуратура разследва над 20 
случая на имотни измами на хора с психични разстройства. 
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 Друг сериозен проблем, установен при мониторинговите посещения, е 
проблемът с лица без установена самоличност. Такива случаи бяха установени в 
ДВУИ – с. Церова кория, както и в ДВУИ с. Присово, област Велико Търново. Бяха 
установени случаи на лица, настанени с прокурорско разпореждане, без документи за 
самоличност, като с оглед на състоянието им, самоличността им не може да бъде 
установена при обикновен вербален контакт. Хората са били намерени в безпомощно 
състояние и настанени по непознат за правото ни ред в най-близката институция. В 
случая, разкрит в с. Церова кория е налице преписка от 1998 г., но до момента на 
посещението ни в институцията (март 2009 г.) не беше постигнат никакъв резултат. За 
установените случаи беше изпратен сигнал до Главна прокуратура. Със сигнала се 
целеше: 
 

Институционализация на лица без установена самоличност 

− Уведомяване на Главна прокуратура за наличието на подобни случаи.  
− В случай, че е налице информация - искане да получим информация, 

дадени са и специфични указания до прокуратурите - да получим 
информация какво е указано да се предприема в случаи като описания. 

− Да се предприемат мерки за установяване на броя и спецификата на 
случаите и предприеман на мерки за преустановяване на това нетърпимо, 
от гледна точка на правата на човека положение. 

− Да се предприемат действия за разследване на престъпления извършени 
срещу хора в такова положение. 

− До момента няма отговор на така подадения сигнал. 
 
 
 
 

 

 
 Този проблем в най-чист вид беше наблюдаван в ДВПР - с. Радовец, община 
Тополовград. В институцията почти всички потребители, с изключение на един, 
получаваха еднакви медикаменти, а именно Халоперидол. По време на 
мониторинга в социалната институция бе констатирано, че видимо движенията и 
реакцията на хората бяха забавени, крайниците им трепереха, хранеха се с труд. На 
11.06.2009 г.,на кръгла маса проведена в гр. Свиленград беше повдигнат въпросът. В 
момента се подготвят писма до кмета на гр. Тополовград и до Директора на 
институцията с питане как са изпълнени поетите ангажименти за промяна на 
терапията. Ако не се получат задоволяващи отговори, е планирано да се уведоми 
РЗОК и МЗ.  
 
 Случаи на назначена неадекватна медикаментозна терапия бяха 
констатирани и още в ДВУИ – с. Оборище, ДВПР - с. Пастра. 
 

Злоупотреба с лекарства и пренебрегване на изискването за 
информирано съгласие при осъществяване на лечение хора с на 
психични заболявания 

В ДВУИ – с. Оборище, област Варна екипът на мониторинга установи у част от 
потребителите сериозни странични ефекти от лекарствената им терапия – акинезии. 
В разговор с лекуващия психиатър стана ясно, че ежедневните дози лекарства са 
силно завишени. Не бяха предложени ясно аргументи защо се прави това от гледна 
точка на подобряване състоянието на заболяването и с оглед способност за 
овладяване на умения за живот в общността. Единственото обяснение на психиатъра 
беше, че “по-рано дозите са били още по-големи и тя все пак ги е намалила”. 
Наблюдаващият психиатър обясни неразумно големите дози с необходимостта 
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да бъдат държани под контрол агресивните импулси на част от потребителите. 
От лечебните им картони стана ясно, че това лечение не е сменяно от години. 
Изводът на екипа е, че медицинската грижа не служи на потребителите и целите на 
тяхната подготовка за живот в общността, а служи на обслужващия персонал и 
неговата некомпетентност да работи с агресивни пациенти, без да се налага да ги 
удържа през цялото време с тежко увреждащи ги дози лекарства.  
 
 

 
 
 В ДВПР - с. Радовец беше констатирано, че потребителите на социални услуги 
нямат достъп до упражняване на правото си на вот. С оглед на предстоящите 
избори до Комисията за защита от дискриминация незабавно беше изпратен сигнал, с 
който се целеше да се предотврати поредното нарушаване на правото на глас на 
хората в институцията. Комисията препратила сигнала до Районна прокуратура гр. 
Тополовград. Престъпление не е установено. Районният прокурор е приел, въз 
основа на обясненията на персонала, че хората в институцията са на свободен 
режим, което означава, че свободно могат да посетят местата за гласуване. Този 
извод е в голяма степен произволен и лишен от здрав смисъл. Междувременно на 
Директора на ДВПР - с. Радовец е съставен предупредителен протокол да не 
възпрепятства гласуването на хората в институцията (с изключение на тези под 
запрещение). Не е проследено как е преминал изборния ден. 
 
 
3. Проблеми на законодателно ниво 
 
 От изложените конкретни случаи, а и от установеното и описано от екипа, 
извършил мониторинга, могат да се направят няколко съществени извода относно 
проблеми, възникнали поради липса на подходящо законодателно решение или 
поради наличие на практики, които не са добре регулирани от правото: 
 

Лишаване от право на вот 

 
 
 Институтът на настойничеството и попечителството по сега действащото 
право е безнадеждно остарял. Така, както е уреден този въпрос в действащото 
българско законодателство, се дава пълна и неограничена възможност на роднините 
на лица в уязвимо поради страданието им положение (а и не само на тях), да 
злоупотребяват безнаказано. БХК от години се застъпва за промяна на 
законодателството ни в тази насока. За съжаление, нормотворците не виждат 
тежестта на проблема и до момента не са направени никакви разумни промени в тази 
насока. Относно същността на проблема и нуждата от промяна, БХК изрази още през 
2008 г. своето становище по повод дискусиите, свързани с приемането на новия 
Семеен кодекс. Това становище прилагаме към настоящия доклад. Описаните 
конкретни случаи (които в никакъв случай не са изолирани) ясно демонстрират 
слабостта на закона. Съществуването му в този му вид още дълго ще е пречка за 
реинтеграцията на огромен брой хора, прекарващи поради нелепи причини 
живота си вън от обществото.  
 
 

Запрещението 

 

 

Липсата на контрол върху дейността на настойника, липса на 
подкрепа 

 Съществуващите норми, касаещи изискване на ежегодни доклади на 
настойника за дейността му, са формални. Не са налице обучени служители, които да 
осъществяват реален надзор над дейността на настойниците. Липсва и каквато и да е 
подкрепа, в това число и чрез специализирано обучение, на настойниците и 
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попечителите. Като пример тук можем да посочим случая на г-н. М. от ДВУИ – с. 
Присово, община Велико Търново - само липсата на адекватна подкрепа, която 
настойничката му да може да ползва по време на започналия срещу него процес е 
причина той да загуби дори правото да ползва имота си. Тук може да се възрази, че 
Законът за правната помощ дава определена възможност за защита. Това безспорно 
е така, но за да се ползва от този Закон, настойничката е следвало да има 
определена подготовка, която да и даде знания за възможните способи за защита на 
интересите на поставения под запрещение. Отделен е въпросът, че при липсата на 
адекватни санкции и контрол върху дейността, нуждата от тази защита остава 
неразбрана и подценена. 
 
 

 
 
  Наред с липсата на адекватни правни норми, липсва и обучение на 
магистратите, ангажирани по един или друг начин в преценката на проблеми, 
свързани с настойничество или попечителство. Независимо дали се касае за процес 
за поставяне под запрещение или за разследване на сигнал, свързан с нарушени 
права на човек под запрещение, често срещано явление е липсата на ангажираност с 
проблема, разсъждения на базата на предразсъдъци и опит да се избегне работата 
по случая (пример - използването на формални претексти, за да не се обсъжда 
същността на проблема).  
 
 

Липса на обучение на настойниците/попечителите 

 
 
  Липсата на ограничение относно това на колко души може да бъде настойник 
едно лице е проблем за реално изпълнение на настойническите отговорности. От 
описаните конкретни примери, настойничката на г-н. М., социалната работничка в 
ДВУИ - с. Присово, беше поела отговорност за 50 потребители от ДВУИ. Това води до 
невъзможност за същинско изпълнение на задълженията й, а в много случаи и до 
реални вреди.  
 
  

Неограничено поемане на отговорност като настойник/попечител 

 
 
 Този контрол е наложителен с оглед масовата практика в институции за хора с 
ментални проблеми да попадат хора, измамени и ограбени от свои роднини, като 
институтът на запрещението е използван като инструмент за подпомагане на такива 
намерения. Липсата на съдебен контрол прави възможно в институциите да 
попадат хора, без да са изчерпани каквито и да е други възможност за полагане 
на грижи за тях в общността. Такъв пример беше установен в ДВПР - с. Радовец, 
община Тополовград. В множество случаи хората биват настанявани в институции, 
без да се изследва нито една възможност за полагане на грижа в общността, само с 
формално отбелязване, че такава не е налице. С оглед бъдещи законодателни 
промени, ще следва да се извърши и преоценка на случаите на настанените в 
институции хора. Спрямо тях в по-големия процент от случаите не се търсят 
алтернативи или ако се търсят те са строго формални или ограничени. Наред с 
това, при съдебното разглеждане на настаняванията, задължително би 
следвало на човека, определен за настаняване, да се гарантира правна защита. 
Тази защита не следва да бъде формална, а да бъде осъществявана от преминали 
специализирано обучение адвокати. Както човекът настаняван в институция, така и 
този, който вече е настанен, би следвало да има гарантирано право на достъп до 
съд по повод на свои оплаквания, като бъде подпомаган в този процес от лица със 
специална подготовка. 
 

Липса на съдебен контрол на настаняването в институция 
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 Към момента Инспекторатът към Агенцията за социално подпомагане, 
орган на МТСП,е органът, който следи за състоянието на институциите. Независимо, 
че е налице разделение на функциите: общините ръководят процесите в 
институциите, а МТСП осигурява методиката,по която се работи, не може да се 
каже, че е налице истински независим орган. Липсата на независим контролен 
орган и последиците от тази липса могат да се разкрият в повечето от описаните 
случаи, както и в множеството от констатациите направени в докладите от отделните 
посещения: злоупотребата с лекарства, липсата на реална психосоциална 
рехабилитация, лишаването от правото на гласуване и др. 
 
 

Липса на независим орган, който да мониторира осъществяването на 
грижите за хората, настанени в институции 

 
 
 Това е проблем, наличието на който също може да се обвърже със 
законодателни празноти. Фактът, че само в едно защитено жилище за възрастни 
беше установено, че хората получават образование в общообразователната система 
(резултат, постигнат по излишно усложнен път), показва несъстоятелността на 
законодателството ни в областта на образованието, когато се касае за възрастни с 
ментални проблеми. Същото е положението и с правото на труд. За хората,  
поставени под запрещение, достъпът до пазара на труда така или иначе е затворен 
(и това ще е така до промяната на законодателството, свързано със запрещението). 
За хората, които не са под запрещение, но са настанени в институция, пазарът на 
труда също се оказва затворен, независимо от липсата на ограниченията, които 
запрещението налага. Липсва регламент, който да определи смисъла и ролята на 
трудовите консултанти и програмите свързани с откриване на подходящо работно 
място и подкрепата едновременно на работника и работодателя за осъществяване на 
трудовия процес и пълноценната реализация на човека. Липсва изобщо разбиране в 
правната ни система за такава възможност, когато човека е настанен в институция. 
 

Липса на възможности за образование и труд  

 

 
 Липсват достатъчно добре организирани правни норми, които да регламентират 
процесите на рехабилитация и реинтеграция. Разписаните сега норми отварят 
широка възможност за формалистичен подход. 
 

Празноти в законодателството, касаещи рехабилитацията и 
реинтеграцията 

 
 
 Сериозен проблем е липсата на регламентирани връзки и координация между 
различните ведомства. 
 

Провал в координацията между ведомствата 

 

 
 Налице е сериозно разминаване на декларираното като политика и гаранциите, 
които законодателството ни дава като средства за постигане на декларираните цели.  
 
 

Разминаване между декларирани намерения и съдържание на 
правни норми 
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V. Изводи и препоръки  
 
 Реформите в сферата на образованието, здравеопазването и социалните 
услуги в държавите-членки на Европейския съюз, са част от националната 
компетентност и зависят от уменията и политическата воля на национално ниво. 1

  

 
 
 Сегашната система на грижи за хората с психични разстройства и умствена 
изостаналост, настанени в социални институции в България, е неадекватна на 
стандартите на едно цивилизовано общество, което уважава правата на човека. Тя 
трябва да се реформира основно. Без такава реформа сегашните мерки ще си 
останат палиативни, а създаваните „алтернативи” ще бъдат в най-добрия случай 
само едни по-добри институции. По-специално: 

1.  Следва да се предприеме цялостна реформа на системата на запрещение 
както като процедура, така и като съдържание. Сегашната система на пълно 
запрещение на практика изважда лишения от дееспособност от гражданския оборот и 
го поставя в състояние на “гражданска смърт”. Това включва нарушаване на редица 
негови/нейни човешки права, като правото на достъп до съд, правото на личен живот, 
свободата на сдружаване, правото на собственост и др. На законодателно равнище 
следва да се установи система на подпомагащо вземане на решения, при която 
лишаването от дееспособност е съобразено с възможностите и специфичните 
потребности на лицето.  
  
2.  На реформа подлежи и системата на настойничество и попечителство. 
Те трябва да се направят ефективни и да се пресече възможността за злоупотреба с 
тези институти. Следва да се въведе законова забрана служители на социалните 
домове да упражняват настойнически/попечителски права; да се въведе задължение 
настойниците/попечителите да упражняват своите функции ефективно и в 
непосредствен контакт с лицето под настойничество/попечителство като заедно с 
това се въведе ефективен контрол върху упражняването на тези функции от 
специализиран орган; да се въведе фигурата на професионалния 
настойник/попечител, който да е достатъчно добре заплатен и обучен, за да 
изпълнява ефективно тези функции. 
  
3.    Настаняването в социален дом следва да става по съдебен ред с 
периодично преразглеждане от съдебен орган, за да се гарантират правата на 
настаняваните, включително необходимостта от щателно изследване на 
възможностите за предоставяне на грижи в общността преди и след настаняването. 
Настаняването в социален дом на недееспособно лице представлява ефективно 
лишаване от свобода, за което международното право по правата на човека изисква 
съдебна санкция. Съдебното настаняване следва да се основава на ясни критерии, 
формулирани в закон. Периодичният преглед от съдебен орган следва да преценява 
необходимостта от продължаващо настаняване. Оценката за изчерпване на 
възможностите за алтернативни услуги следва да се прави непосредствено преди 
настаняването и всеки път преди периодичния преглед на необходимостта от 
продължаващо пребиваване в институцията. 
                                                 
1 “Европейският съюз няма общоевропейска политика в сферите образование, здравеопазване и 

социални услуги. Незавършеният преход" на реформите в областта образование, 
здравеопазване и социални услуги , характерен за всички страни от Централна и Източна 
Европа - нови членки на ЕС,се обяснява с това, че в тези държави настъпва фрагментиране 
на политическата сцена, бърза поява, възход и залез на политическите субекти и формиране 
на правителства на малцинството, които се ползват с крехка парламентарна подкрепа.“ Из 
Доклад на Инициативата за европейски политики (EuPI) към Институт “Отворено общество” – 
София, м. май 2009 г. Докладът е част от изследователски проект “Нерешените задачи на 
държавите от петото разширяване”, който чрез мрежа от експерти и институти анализира и 
съпоставя състоянието на реформите в единадесет сфери от обществения живот в десет страни 
от Централна и Източна Европа.  
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4. Системата от социални услуги чрез институции следва да се 
децентрализира реално. Понастоящем децентрализацията засяга само 
управлението, но не и организацията на грижата. Така наречената финансова ДЕ 
централизация в социалната сфера по-скоро е РЕцентрализация. Правото да 
създават и закриват институции следва да се предостави на общините. На тях следва 
да се предостави и възможността за настаняване в институции на лица с психични 
увреждания от собствените им общини. 
  
5.    Социалните домове следва да разработят планове за психосоциална 
рехабилитация на домуващите, които да включват разнообразие от терапевтични 
подходи и контакти с местната общност, включително възможности за трудова 
реализация. 
  
6.    Услугите личен и социален асистент следва да се приспособят към 
потребностите на хората с психични увреждания. По-специално, следва да се 
увеличи заплащането и да се предостави безплатно обучение на хората, ангажирани 
в такива дейности. 
  
7.     Следва да се създаде система на контрол върху терапията на лицата, 

настанени в социални домове за хора с психични увреждания. Целта на контрола 
следва да бъде гарантиране на използването на широк спектър от терапевтични 
подходи, както и това, че медикаментозното лечение няма да цели контрол на 
поведението на домуващите за улеснение на персонала. 

 
8.       От ключово значение е развиването на профилирани програми за грижи. 
Сегашната система от институционални и комунални грижи дели хората с психични 
заболявания на две категории – с тежки психични разстройства и с ментални 
увреждания. Профилираните програми от грижи според типа патология, възрастта и 
нуждите на потребителите в нея, трябва да се остойностят и да се планира 
въвеждането им по системен начин в институциите и в услугите в общността. 
 
9.       За да могат програмите за индивидуална грижа за лица с психична болест да 
се реализират успешно, те изискват подготвени специалисти , които да притежават 
съвременни знания и умения за работа с всеки специфичен профил клиенти - 
психиатри, клинични психолози, клинични социални работници, психиатрични 
медицински сестри. Специална обучителна програма трябва да се създаде за 
управленския профил на професионалистите, които организират прякото 
обслужване на потребителите и тези, които участват в местната и централната 
администрация и решават в значителна степен съдбата на хората с психични 
заболявания. Сегашното ниво на компетентност е отчайващо ниско .  
 

10.  Координацията между специалистите от сферата на психиатрията, 
социалната работа, образованието, трудовата реализация, правото и 
органите, които управляват системата за социални услуги чрез форми на 
жив и непрекъснат контакт - не чрез преписки, а чрез директно общуване. 
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VІ.  Приложения 
 
 
, 

1. Снимкова документация от посетените социални домове и алтернативни 
услуги в общността.  

 
2. Приложение 1: Таблица Наблюдавани специализирани институции за 

възрастни с умствени увреждания и с психични разстройства. 
 

3. Приложение 2: Въпросник за самооценка. 
 

4. Приложение 3: Списък на социални институции “под специално наблюдение“. 
 

5. Приложение 4: Становище на БХК за определяне мярката “поставяне под 
запрещение”. 

 
6. Приложение 5: Констатации за нарушаване на човешките права в регион 

Смолян. 
 

7. Приложение 6: Писмо на БХК до МТСП относно случая ДВПР - с. Пастра, 
община Рила, област Кюстендил. 

 
8. Приложение 7: Писмо СГ-91-00-77 от 20.10.1999 г. на МТСП относно 

поставяне под запрещение на лицата, настанени в социални домове. 
 

9. Приложение 8: Меморандум на БХК и БИОХ с МТСП от септември 2009 г. 
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