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Методология  

Този доклад съдържа преглед на националното законодателство и 

институционална рамка по отношение на младежи, които напускат институции и 

започват самостоятелен живот, като е ползван метода на кабинетното проучване. 

Допълнително е проведена дискусия със специалисти от различни сфери, както и 

2 фокус-групи с младежи, напускащи или напуснали алтернативна грижа. 

Целта е да се даде обща рамка на постиженията и проблемните области на 

националната рамка за подготовка на младежи за напускане на институции. 

Докладът ще послужи за разработване на насоки за подготовка на младежи за 

напускане на алтернативна грижа, като се базира на вече постигнатото.  

  

Дефиниции  

В българското законодателство не съществува термина „алтернативна грижа”. 

При все това той се използва широко в практиката по смисъла, даден в Насоките 

за алтернативна грижа, приети от Общото събрание на ООН през 2010 г, а именно: 

(б) Алтернативната грижа може да се предлага в следните форми:  

(i) Неформална грижа: всяка договореност на частни начала, която се предоставя 

в семейна среда и по силата на която за детето на смени или непрекъснато се 

грижат роднини и близки (неформална грижа в рода) или други лица в лично 

качество, като това става по инициатива на детето, родителите му или други лица 

и не е наложено от съдебен, административен или друг такъв орган, надлежно 

акредитиран за целта;  

(ii) Формална грижа: всяка грижа, която се предоставя в семейна среда с 

разпореждане на компетентен административен или съдебен орган, както и 

резидентните грижи, включително частни, независимо дали се предоставят по 

силата на административна или съдебна мярка или не. 

(в) Според средата, в която се предоставя, алтернативната грижа може да бъде:  
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(i) Грижа от близки и роднини: формална или неформална грижа от семеен тип, 

оказвана от разширеното семейство или от близки приятели на семейството, 

които детето познава;  

(ii) Приемна грижа: настаняване на детето от компетентен орган за алтернативна 

грижа в домашна среда и при семейство, различно от биологичното му семейство, 

което е било избрано с процедура, класирано, одобрено и предоставя грижата под 

наблюдение;  

(iii) Други форми на настаняване в семейна грижа или грижа от семеен тип;  

(iv) Резидентна грижа: грижа, която се оказва във всякаква групова среда, 

небазирана в семейството, като например кризисни центрове за оказване на 

спешна грижа, временни центрове за бедствени ситуации, както и всички 

останали институции и центрове за краткосрочно или дългосрочно настаняване, 

включително малки групови домове;  

(v) Контролирани възможности за самостоятелно настаняване на децата. 

 

Освен това, Насоките се прилагат за определяне на подходящия тип и условия на 

формалната алтернативна грижа за всички лица на възраст под 18 години. Когато 

това е уместно, принципите в настоящите насоки се прилагат и за младежи, които 

вече са настанени за алтернативна грижа и имат потребност от продължаваща 

грижа или подпомагане в периода на преход, след като навършат пълнолетие по 

законите на своята страна. 
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Обхват на децата, настанени в алтернативна грижа  

В резултат на реформата в социалната система, децата настанени в резидентни 

услуги от стар тип постоянно намалява. По данни, включени в националния 

доклад „Бележник 2019”1 в общо 29 ДМСГД и ДДЛРГ са настанени общо 661 деца 

към 31,12,2018 г. – в сравнение с 2010, когато в такъв тип институции имаше 

настанени 7 587 деца. 

Отново в същия източник е посочено, че към края на 2018 в приемна грижа има 

настанени 2250, в ЦНСТ 2887, 4886 деца са настанени при близки и роднини, 653 

са децата в специализирани институции, а 395 да осиновени. 

 

Източник: Бележник 2019, НМД 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 http://nmd.bg/wp-content/uploads/2019/04/Belejnik2019_web_low_res.pdf 

http://nmd.bg/wp-content/uploads/2019/04/Belejnik2019_web_low_res.pdf
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Основна нормативна и институционална рамка в областта на 

алтернативната грижа.  

Социална сфера  

Основният нормативен акт, който определя семейните взаимоотношения в 

България е Семейния кодекс, който регулира семейните отношения, вкл. и тези 

деца-родители. В Глава 9 – „Отношения между родители и деца“ – са 

регламентирани правата и задълженията на родителите и децата, както и 

случаите на ограничаване и лишаване на родителите от права. 

чл. 137 от Семейния кодекс постановява (Заместваща грижа)  , че лица, на които са 

възложени грижи за детето, не придобиват родителски права и задължения. Но в 

същото време тези лица могат без съгласието на родителите да вземат решения и 

да предприемат действия за запазване живота и здравето на децата, за които 

полагат грижи. Освен това, лицата, при които детето е настанено по съдебен ред, 

имат право и задължение да живеят с него, както и задължение да осъществяват 

фактически действия по грижа, надзор, възпитание и съвместно живеене. Те 

извършват необходимите правни действия за защита на личните права на детето, 

свързани с неговото здраве, образование и гражданско състояние, както и за 

издаването на документи за самоличност по Закона за българските лични 

документи, след положително становище на Дирекция "Социално подпомагане" 

(ДСП). Лицата имат задължения по управление и разпореждане с имуществото на 

детето. 

Настойничеството и попечителство са уредени в Глава 11 на СК. Посочено е, че 

настойничество се учредява над малолетни, чиито родители са неизвестни, 

починали, поставени под пълно запрещение или лишени от родителски права. 

Настойничество се учредява и над лица, поставени под пълно запрещение. 

Попечителство се учредява над непълнолетни, чиито родители са неизвестни, 

починали, поставени под пълно запрещение или лишени от родителски права. 

Попечителство се учредява и над лица, поставени под ограничено запрещение. 

Уредени са процедурата и отговорните органи по учредяване на настойничество и 

попечителство, основните права и задължения на настойниците и попечителите. 
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Закона за закрила на детето (ЗЗД) е този, който определя, че дете е всяко лице до 

навършване на 18 г., както и мерките за закрила.  Според чл. 4 на ЗЗД, мерките за 

закрила се осъществяват в семейна среда, чрез настаняване в семейство на близки 

и роднини, осиновяване, настаняване в приемно семейство и ако те не се 

реализират в посочения ред, настаняване в социални услуги от резидентен тип 

или специализирана институция. Основните права на децата, признати в ЗЗД, 

включват право на закрила, изразяване, информиране и консултиране, защита на 

религиозни убеждения, участие в процедури и др.  

В чл. 23-24 от закона са посочени мерките за закрила в семейна среда и реда за 

предоставянето им. Чл. 25 и 26 уреждат основанията и процедурите за 

настаняване на деца извън семействата им. 

Важно е да се отбележи, че настаняване на дете извън  семейна среда 

задължително става с решение на съда и се прилага като крайна мярка. В чл. 23 от 

Правилника за прилагане на ЗЗД (ППЗЗД) е определено, че настаняването на 

детето извън семейството се налага като мярка за закрила след изчерпване на 

всички възможности за закрила в семейството, освен в случаите, когато се налага 

спешното му извеждане, а според чл. 28, настаняването на детето в 

специализирана институция се предприема като крайна мярка за закрила след 

изчерпване на възможностите за отглеждане от роднини или близки, 

осиновяване и при липса на подходящо приемно семейство, освен в случаите на 

спешно настаняване. 

 

Основанията за прекратяване на настаняването са посочени в чл. 29 на ЗЗД, като 

сред тях внимание заслужават: т. 5 (навършване на пълнолетие на детето, а ако 

учи до завършване на средно образование, но не по-късно от 20 г. възраст), т. 8 

(при промяна на мярката за закрила) и т. 9 (при промяна на обстоятелствата, 

свързани с детето, ако е в негов интерес). Посочен е и редът за прекратяване на 

настаняването, както и това, че при промяна на мярката за закрила се спазва реда 
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за настаняване в последователност: настаняване в семейство на близки и 

роднини, осиновяване, настаняване в приемно семейство, настаняване в социална 

услуга от резидентен тип или специализирана институция. Както е видно, 

съблюдава се принципът на отглеждане в среда възможно най-близка до 

семейната като съответстваща на най-добрия интерес на детето.  

В ЗЗД е отделено специално внимание на приемната грижа (ПГ) и приемните 

родители (чл. 31-34а).  

ППЗЗД  урежда още условията и реда за прилагане на мерките за закрила на 

детето, лицензиране на доставчиците на социални услуги за деца, предоставяне 

на финансова помощ и/или помощ в натура и контрол за спазване правата на 

детето. В глава 3 е посочен детайлно редът за осъществяване на мерките за 

закрила на детето. 

Финансовата и нефинансова подкрепа, която може да получи всеки български 

гражданин като социални услуги и помощи са определени в Закона за социално 

подпомагане и неговия правилник. 

Важно е да се отбележи, че в България има приет нов закон за Социалните услуги, 

който влиза в сила от 01,01,2020 година и дава нова рамка и философия за 

предоставянето на социални услуги. В новия закон услугите се разглеждат като 

комплекс от програми и дейности. 

Съгласно все още действащото законодателство в България -  ЗСП, социалните 

услуги са дейности в подкрепа на лица с цел социално включване и самостоятелен начин 

на живот, които се основават на социална работа и се предоставят в общността и в 

специализирани институции. В момента могат да се предлагат следните видове 

социални услуги: 

 

Чл. 36. От ПП ЗСП (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) (1) 

Социалните услуги се предоставят в общността и в специализирани институции. 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2016 

г., в сила от 11.11.2016 г.) Социални услуги, които се предоставят в общността, са: 
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1. социални услуги в домашна среда: 

а) личен асистент; 

б) социален асистент; 

в) домашен помощник; 

г) домашен социален патронаж; 

2. дневен център: 

а) дневен център за деца и/или младежи с увреждания; 

б) дневен център за пълнолетни лица с увреждания; 

в) дневен център за деца и/или младежи с тежки множествени увреждания; 

г) дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания; 

д) дневен център за пълнолетни лица с увреждания - седмична грижа; 

е) дневен център за деца и младежи с увреждания - седмична грижа; 

ж) дневен център за стари хора; 

3. център за социална рехабилитация и интеграция; 

4. социални услуги от резидентен тип: 

а) център за настаняване от семеен тип: 

аа) център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания; 

бб) (в сила от 01.01.2018 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 17 от 2017 г., 

изм. - ДВ, бр. 89 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) център за настаняване от семеен 

тип за деца и/или младежи с увреждания; 

вв) (в сила от 01.01.2018 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 17 от 2017 г., 

отм. - ДВ, бр. 89 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) 

гг) център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични 

разстройства; 

дд) център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция; 
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ее) център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически 

увреждания; 

жж) център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост; 

зз) център за настаняване от семеен тип за стари хора; 

б) център за временно настаняване; 

в) кризисен център; 

г) преходно жилище; 

д) наблюдавано жилище; 

е) защитено жилище: 

аа) защитено жилище за лица с психични разстройства; 

бб) защитено жилище за лица с умствена изостаналост; 

вв) защитено жилище за лица с физически увреждания; 

5. приют; 

6. социален учебно-професионален център; 

7. звено "Майка и бебе"; 

8. център за обществена подкрепа; 

9. център за работа с деца на улицата; 

10. приемна грижа; 

11. обществени трапезарии. 

(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г.) 

Специализирани институции за предоставяне на социални услуги са: 

1. дом за деца, лишени от родителска грижа; 

2. дом за пълнолетни лица с увреждания: 

а) дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост; 
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б) дом за пълнолетни лица с психични разстройства; 

в) дом за пълнолетни лица с физически увреждания; 

г) дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения; 

д) дом за пълнолетни лица с деменция; 

3. дом за стари хора. 

(4) (Отм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г.) 

(5) При необходимост и съобразно потребностите на населението на всяка 

община могат да се разкриват и други видове социални услуги. 

(6) Социалните услуги могат да се предоставят краткосрочно и/или дългосрочно. 

(7) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г.) 

Изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане утвърждава 

методически ръководства и/или указания за работа по предоставяне на социални 

услуги. 

Както се вижда, настаняването на деца при роднини и близки е мярка за 

закрила, но не и социална услуга, съгласно националното законодателство, 

а около половината деца в алтернативна грижа са с такава мярка.  

Социалните услуги се предоставят след индивидуална оценка на потребностите 

от подкрепа и въз основа на индивидуален план за подкрепа, разработени от 

мултидисциплинарен екип, чийто състав и методи на работа се определят с 

ППЗСП. Социалните услуги се предоставят съобразно желанието и личния избор 

на лицата, а тези за деца – съобразно най-добрия интерес на детето и съобразно 

желанието на детето и на родителите, настойника или попечителя, или на лицата, 

които полагат грижи за детето в съответствие със ЗЗД. Уточнено е също, че 

настаняването в специализирани институции на деца, лица с трайни увреждания 

и лица, поставени под запрещение, не може да бъде за срок, по-дълъг от три 

години, и са уговорени условията, при които срокът може да се удължи.  
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Социалните помощи се предлагат по реда на няколко закона и техните 

правилници. По отношение на всички социални помощи за лица съществува 

регулация на критерии и процедури за заявяване на нуждата от помощ. Например 

за лицата без работа отпускането на месечна помощ, участието в програми за 

заетост и др. зависи от наличието на регистрация в бюро по труда (БТ).  

ППЗСП урежда реда и условията за получаване на социални помощи и ползването 

на социални услуги в общността и в специализирани институции. Социалните 

помощи се определят на базата на ГМД и диференциран минимален доход (ДМД). 

Тези минимални доходи се смятат, че са достатъчни да задоволят основни 

жизнени потребности (т.е. да се надскочи линията на бедността). Основа за 

определяне на диференцирания минимален доход е ГМД, чийто месечен размер се 

определя с акт на Министерския съвет. ДМД се определя в зависимост от броя 

членове на семейството и броя лица, живеещи в едно жилище. ДМД е свързан и с 

възрастта, семейното положение, здравословното и имущественото състояние на 

заинтересованите лица. 

Видовете помощи, които се отпускат, могат да бъдат месечни помощи, месечни 

целеви помощи и еднократни помощи. Право на месечна помощ имат лица или 

семейства, чийто доход за предходния месец е по-нисък от определен 

диференциран минимален доход. Месечна целева помощ се отпуска за отопление 

или заплащане на наем. Еднократна помощ се отпуска веднъж годишно за 

задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-

битови и други жизненоважни потребности на лицата и семействата.  

Децата и младежите в системата на алтернативна грижа или напуснали тази 

система могат да се възползват от всички видове социални помощи, ако 

отговарят на посочените в нормативните документи условия. В нормативната 

база няма експлицитно гарантирано право на деца и лица в алтернативна грижа 

да получават социални помощи, само поради принадлежност към тази група. 

Упоменати са следните случаи, при които деца в алтернативна грижа могат да се 

възползват от специални условия при получаване на помощи: за дете-сирак и за 

дете, настанено в семейство на близки и роднини или в приемно семейство по чл. 
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26 от ЗЗД, както и за дете с трайно увреждане, основа при определяне на 

диференцирания минимален доход е 100 на сто от ГМД. При определяне на 

правото на месечна целева помощ за заплащане на наем при дефинирането на 

ползвателите са упоменати сираци до 25-годишна възраст, завършили социален 

учебно-професионален център. В допълнение, на учениците, настанени в ДДЛРГ, 

както и на децата, ползващи социална услуга от резидентен тип от I до ХII клас 

включително или до завършване на средно образование, но не повече от 20-

годишна възраст, за джобни разходи на месец се предоставят средства в размер, 

определен с решение на Министерския съвет за съответната година, които се 

изплащат по бюджетите на общините, на чиято територия се намират 

съответните услуги. Уточнена е процедура за подаване на заявление и 

необходимите документи за получаване на социални помощи. 

Социалните услуги се предоставят от общини или организации (частни и 

неправителствени). Основната институция, отговорна за насочване на деца към 

услуги е Агенция за социално подпомагане чрез дирекциите „Социално 

подпомагане“ по места и по-точно отделите „Закрила на детето“.  В този период 

всяко дете има отговорен социален работник, който управлява случая му. За лица 

над 18 години насочването става отново чрез ДСП, но този път отговорен е отдел 

„Индивидуална оценка за хора с увреждания и социални услуги“. В този етап 

случаят вече не се управлява по начина, по който това е правено в ОЗД. 

ДСП е отговорно и за предоставянето на социални помощи като всички помощи се 

отпускат на лицата по постоянния адрес, посочен в личната карта. 

Подготовката за напускане на алтернативна грижа включва разработване на 

специален план за напускане, който е индивидуален, съгласно потребностите на 

всеки младеж и се разработва съвместно с младежа. Изготвянето на план за 

напускане на грижата се регламентира в Наредба за критериите и стандартите за 

социални услуги за деца и е задължение на доставчика на услугата приемна или 

резидентна грижа.  

Напускането на специализираната институция и на услугата от резидентен тип се 

извършва по предварително разработен план и планът се изпълнява с участието 
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на детето, като се базира на плана за грижа. При актуализиране на плана за грижа 

се взема под внимание и бъдещето на детето след напускането на институцията 

или на услугата от резидентен тип и се набелязват последващи действия. 

Процесът на напускане на приемното семейство или на семейството на роднини 

или близки или преместването за ползване на друга социална услуга също е 

подготвено и планирано, като се базира на плана за грижи и се осъществява с 

участието на детето. 

Осигурени са и следните методически насоки, относно осъществяване процеса на 

напускане на формите на алтернативна грижа: 

Планът е обвързан с осигуряване на сигурна, стимулираща и защитена среда за 

развитие на младежа, както и с  умения и готовност за самостоятелен живот. 

Подготовката за напускане се планира в зависимост от индивидуалните 

възможности и потребности на младежа като действията по подготовката за 

напускане се планират на съвместна среща на екипа по случая, младежа и 

неговите родители/законни представители/приемни родители. Подготовката за 

напускане започва след актуална оценка на младежа, изготвена от отговорния 

социален работник и мултидисциплинарния екип. При подготовката за напускане 

се вземат предвид споделените желания на младежа и неговото мнение в целия 

процес на подготовка. Младежите напускат алтернативна грижа, след като е 

направена програма за последваща подкрепа и са осигурени необходимите 

ресурси.   

Отговорният социален работник информира по подходящ начин младежа за 

контактите и подкрепата, която може да получи след напускане на резидентната 

услуга, включително и ако той напуска приемна грижа – начините за контакт с 

приемното семейство. 

За пълнолетните младежи, в случаите, в които е приложимо, се изготвя план за 

подкрепа за водене на самостоятелен живот, който включва: 

 Програма за развите ан умения за водене ан самостоятелен живот; 

 Битово устрояване-защитено жилище, наблюдавано жилище, общинско 

жилище; 

 Лични вещи и вещи от първа необходимост; 
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 Подкрепа за завършване на образование и съдействие за продължаване ан 

образованието; 

 Включване в курсове за придобиване на професионални умения; 

 Посредничество за намиране на подходяща работа; 

 Консултиране за правата за ползване на социални услуги, социални 

помощи и други видове публични услуги; 

 Насочване към други подкрепящи услуги в общността. 

След прекратяване ползването на услугите, ако младежът е пълнолетен, той може 

да се обърне за подкрепа към Дирекция Социално подпомагане по настоящ адрес 

за ползване на друг вид услуга или към Дирекция Социално подпомагане по 

постоянен адрес – за социално подпомагане. 

 

Заетост  

Законът за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) е основния нормативен акт в тази 

област. Според него, Министърът на труда и социалната политика разработва, 

координира и провежда държавната политика за насърчаване и запазване на 

заетостта и обучението на възрастни и осигурява защита на националния пазар 

на труда. Министерството на труда и социалната политика съвместно с другите 

министерства и социалните партньори разработва ежегодно Национален план за 

действие по заетостта. 

За изпълнение на държавната политика по насърчаване на заетостта, защита на 

пазара на труда, професионално ориентиране, обучение на възрастни, както и за 

извършване на посреднически услуги по заетостта, се създава Агенция по 

заетостта към министъра на труда и социалната политика. В своята дейност 

изпълнителният директор на Агенцията по заетостта се подпомага от съвет, 

който се състои от представители на представителните организации на 

работодателите и на работниците и служителите на национално равнище. На 

местно ниво политиката по заетост се осъществява чрез Бюрата по труда. Всеки 

български гражданин, както и всеки гражданин на друга държава - членка на 

Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за 
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Европейско икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария, който 

търси работа, може да се регистрира в териториалното поделение на Агенцията 

по заетостта. Регистрацията се извършва по постоянен или настоящ адрес. 

Условията и редът за регистрация се уреждат с правилника за прилагане на този 

закон. 

Държавната политика по заетостта и обучението на възрастни по региони се 

осъществява от областните администрации, органите на местно самоуправление 

съвместно с териториалните поделения на Агенцията по заетостта, 

териториалните поделения на министерства, организации и социалните 

партньори. По решение на регионалните съвети за развитие и с решение на 

областните съвети за развитие се създават постоянни или временни комисии по 

заетостта.  В Комисията по заетост при областния съвет за развитие се включват 

представители на: 

1. областната администрация и на общините на територията на областта; 

2. териториалните поделения на Агенцията по заетостта; 

3. министерствата и други държавни институции; 

4. областните структури на представителните организации на работодателите и 

представителните организации на работниците и служителите; 

5. отраслови и браншови организации; 

6. юридически лица с нестопанска цел в региона, чиято дейност е свързана със 

заетостта и обучението на възрастни; 

7. регионалните дирекции за социално подпомагане; 

8. други териториални структури. 

Ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България се осигуряват 

средства за финансиране на мерки и програми по активната политика по 

заетостта, приети от Министерския съвет. 
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Лицата, които търсят работа, могат да ползват по ЗНЗ: 

1. информация за обявени свободни работни места; 

2. информация за програми и мерки за запазване и насърчаване на заетостта; 

3. посредничество по информиране и наемане на работа; 

4. психологическо подпомагане; 

5. професионално ориентиране; 

6. включване в обучение на възрастни; 

7. мотивиране за активно поведение на пазара на труда и включване в програми и 

мерки за заетост и обучение; 

8. стипендия за обучение, средства за транспорт и квартира за времето на 

обучението. 

Посредническите услуги по заетостта включват: информиране и/или 

консултиране на търсещите работа лица и на работодателите; психологическо 

подпомагане на търсещите работа лица; мотивиране за активно поведение на 

пазара на труда и насочване към подходящи програми и мерки за заетост и 

обучение; насочване към обучение на възрастни;  насочване и подпомагане за 

започване на работа, включително в друго населено място в страната или в други 

държави. 

Посредническите услуги по заетостта се организират и предоставят от Агенцията 

по заетостта, лица, които имат право да предоставят посреднически услуги по 

заетостта съгласно българското законодателство, законодателството на друга 

държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на 

Конфедерация Швейцария, когато са установени в Република България и са 

регистрирани по ЗНЗ,  лица, които имат право да предоставят посреднически 

услуги по заетостта съгласно законодателството на друга държава - членка на 

Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, без 
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да подлежат на регистрация, когато извършват тези услуги временно или 

еднократно в Република България. 

 

Програми и мерки за насърчаване на заетостта се реализират по реда на ЗНЗ след 

одобряването им от Националния съвет за насърчаване на заетостта и от 

комисиите по заетостта и след финансовото им осигуряване с бюджета за 

съответната година, както и по реда на Оперативна програма "Развитие на 

човешките ресурси". 

Някои от мерките са директно насочени към търсещите младежи, а някои – към 

тях чрез работодателите, например: за всяко разкрито работно място, на което е 

наето безработно лице до 29-годишна възраст, включително за първа работа 

по специалността, насочено от поделението на Агенцията по заетостта, на 

работодателя се предоставя законодателно определена сума за времето, 

през което лицето е било на работа, но за не повече от 18 месеца. 

За всяко разкрито работно място, на което е наето безработно лице до 29-

годишна възраст с трайни увреждания включително военноинвалиди, както 

и младежи, ползващи социални или интегрирани здравно-социални услуги 

за резидентна грижа, завършили образованието си и насочени от поделение 

на Агенцията по заетостта, на работодателя се предоставят суми съгласно чл. 

30а, ал. 2 от ЗНЗ за времето, през което лицата са били на работа, но за не 

повече от 18 месеца. За всяко разкрито работно място, на което е наето на 

непълно работно време безработно лице до 29-годишна възраст с непрекъснато 

поддържана регистрация не по-малко от 12 месеца, насочено от поделението на 

Агенцията по заетостта, на работодателя се предоставят суми съгласно чл. 30а, ал. 

2 от ЗНЗ за времето, през което лицето е било на работа, но за не повече от 12 

месеца. За всяко разкрито работно място за стажуване, на което е наето 

безработно лице до 29-годишна възраст, насочено от поделенията на Агенцията 

по заетостта, на работодателя се предоставят суми съгласно чл. 30а, ал. 2 от 

ЗНЗ за срока на стажуването, но за не повече от 9 месеца. На работно място за 

стажуване се наема лице, придобило през последните 24 месеца квалификация по 
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професия или по част от професия, изисквана за заеманата длъжност, което няма 

трудов стаж по тази професия. 

Подобни преференции има за стажуване и чиракуване. Освен това чрез Агенция 

по заетостта се насърчава и стартирането на самостоятелен бизнес.  На лице или 

лица, които са безработни с право на парично обезщетение и желаят 

самостоятелно или заедно да започнат стопанска дейност за производство на 

стоки и/или услуги, се предоставят за сметка на фонд "Безработица" еднократни 

парични суми след одобряване на бизнеспроект от поделението на Агенцията по 

заетостта и заявление от лицето до поделението на Агенцията по заетостта, с 

което заявява, че желае да получи еднократна парична сума вместо парично 

обезщетение за безработица при условията и по реда на Кодекса за социално 

осигуряване. 

На безработни лица може да се предоставят средства за разходи съгласно чл. 30а, 

ал. 2 от ЗНЗ  за започване на самостоятелна стопанска дейност като 

микропредприятие по Закона за малките и средните предприятия по одобрен от 

териториалното поделение на Агенцията по заетостта бизнес проект. 

Търсещите работа лица се регистрират лично в дирекция "Бюро по труда" по 

постоянен или настоящ адрес. Регистрацията се извършва въз основа на 

заявление-декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на 

Агенцията по заетостта, и след представяне на: 

1. документ за самоличност или документ за пребиваване; 

2. документи за придобито образование и/или квалификация; 

3. решение на Териториалната експертна лекарска комисия/Националната 

експертна лекарска комисия - за лицата с трайно намалена работоспособност; 

4. писмена декларация за удостоверяване на други обстоятелства и/или други 

документи в случаите, когато са необходими и данните не могат да бъдат 

получени по служебен път. 
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Специални програми, активни през 2019 г. 

Програма "Старт на кариерата" 

Основната цел на Програмата е да бъдат осигурени възможности за придобиване 

на трудов стаж на безработни младежи,  завършили средно или висше 

образование, с цел улесняване на прехода между образование и заетост. 

Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания 

Цели повишаване пригодността за заетост и осигуряване на заетост на 

регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” безработни хора с трайни увреждания 

или преминали успешно курс на лечение за зависимост към наркотични вещества 

хора в трудоспособна възраст, като предпоставка за преодоляване на социалната 

им изолация и за пълноценното им интегриране в обществото. 

Национална програма „Активиране на неактивни лица” 

От 2008 г. Агенция по заетостта реализира Национална програма „Активиране на 

неактивни лица”, чиято основната цел е активиране и включване на пазара на 

труда на неактивни, в т.ч. обезкуражени, и на безработни лица посредством 

индивидуално и групово прилагане на инструменти и услуги за привличането и 

мотивирането им за регистрация в бюрото по труда и насърчаването им за 

включване в обучение и/или заетост. На безработните лица, включително и от 

неравнопоставени групи на пазара на труда, през  периода е оказвана подкрепа от 

мениджърите на случай, психолозите, трудовите и кариерните консултанти. Тази 

подкрепа е насочена към мотивиране за активно поведение на пазара на труда с 

цел ускоряване на достъпа им до него и подобряване пригодността за заетост. 

Опитът до този момент показва, че така се осъществяват бързи преходи от 

заетост в заетост за тези лица, които искат динамично кариерно развитие. 

„Готови за работа” 

С цел стимулиране на активността и подобряване на възможностите за намиране 

на работа и трудова реализация на младежи до 29 години включително, които не 



                                                                                          
 

 Съфинансирано по програма „Права, равенство и гражданство” на Европейската комисия 
 

21 

са нито в образование или обучение, нито в заетост и не са регистрирани като 

безработни лица стартира реализацията на проект „Готови за работа”. 

 

Образование  

Средно образование 

Законът за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), в сила от 2016 

урежда обществените отношения, свързани с осигуряване на правото на 

предучилищно и училищно образование, както и с устройството, функциите, 

организацията, управлението и финансирането на системата на предучилищното 

и училищното образование. Този закон промени значително парадигмата за 

предоставяне на средно образование, като постави фокус и върху включването на 

деца в риск, вкл. с увреждания. 

Според този закон училищното образование е задължително до навършване на 

16-годишна възраст. За лицата, навършили 16 години, законът предоставя 

възможност за обучение във вечерна, задочна и самостоятелна форма за 

придобиване на основно и средно образование и/или на професионална 

квалификация (чл. 109, 110 и 112). По изключение във вечерна форма могат да се 

обучават и лица, навършили 14 години, които поради семейни или социални 

причини не могат да се обучават в дневна форма.  

Законът предвижда и обучение в индивидуална форма за ученици със 

здравословни проблеми, по семейни причини, със специални образователни 

потребности (СОП) и др. (чл. 111). Формата на обучение се избира от ученика, 

съответно неговите родители или настойници, или се препоръчва от екипа за 

подкрепа на личностното развитие в следните случаи: ученик, ненавършил 16 

години, чиято възраст надхвърля с повече от три години възрастта за съответния 

клас; лице, навършило 16 години, което постъпва за първи път в училище; лице, 

прекъснало обучението си за повече от три последователни учебни години; лице, 

което не може успешно да завърши един и същ клас повече от три учебни години; 

ученик, който променя формата на обучение и ученик със СОП.  
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Законът за предучилищното и училищното образование въвежда обща и 

допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и младежи, които имат 

значителни пропуски в ограмотяването и по основни учебни предмети, както и за 

деца и младежи във висок риск. Училището разработва и прилага политики за 

утвърждаване на позитивна дисциплина, което е „мерки и подходи, гарантиращи 

изслушване на детето и ученика, осъзнаване на причините за проблемното му 

поведение и предоставяне на възможност за усвояване на добри поведенчески 

модели спрямо себе си и останалите.” Всяко дете и ученик има право на „подкрепа 

за личностно развитие, която осигурява подходяща физическа, психологическа и 

социална среда за развиване на способностите и уменията им.” Подкрепата за 

личностно развитие се прилага в съответствие с индивидуалните образователни 

потребности на всяко дете и на всеки ученик. (чл.176 от ЗПУО). 

 

Общата подкрепа за личностно развитие включва: екипна работа между 

учителите и другите педагогически специалисти; допълнително обучение по 

учебни предмети; допълнителни модули за деца, които не владеят български 

език;  допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън 

редовните учебни часове; консултации по учебни предмети; кариерно 

ориентиране на учениците;  занимания по интереси; библиотечно -

информационно обслужване; грижа за здравето; осигуряване на общежитие; 

поощряване с морални и материални награди; дейности по превенция на 

насилието и преодоляване на проблемното поведение; ранно оценяване на 

потребностите и превенция на обучителните затруднения; логопедична работа 

(Чл. 178). 

 

Допълнителната подкрепа за личностно развитие включва: работа с дете и 

ученик по конкретен случай; психо-социална рехабилитация, рехабилитация на 

слуха и говора, зрителна рехабилитация, рехабилитация на комуникативните 

нарушения и при физически увреждания; осигуряване на достъпна архитектурна, 

обща и специализирана подкрепяща среда, технически средства, специализирано 

оборудване, дидактически материали, методики и специалисти; предоставяне на 
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обучение по специалните учебни предмети за учениците със сензорни 

увреждания;  ресурсно подпомагане (Чл. 187). Допълнителната подкрепа за 

личностно развитие се предоставя на деца и ученици  със специални 

образователни потребности; в риск; с изявени дарби; с хронични заболявания. 

 

По-конкретно, Наредба за приобщаващото образование осигурява възможност за 

подкрепа за ограмотяване и основни умения.  

Допълнителното обучение по учебни предмети е насочено към ученици, които 

имат системни пропуски по даден учебен предмет, които са напреднали по даден 

учебен предмет и/или за които се препоръчва такова обучение в плана за 

подкрепа (Чл. 17 от НПО, ПМС № 286 от 04.11.2016 ). 

Общата подкрепа за личностно развитие в училището за целите на превенцията 

на обучителните затруднения се изразява във включване на отделни ученици в 

дейности, като: допълнително обучение по отделен учебен предмет с акцент 

върху обучението по български език, включително ограмотяване на ученици, за 

които българският език не е майчин; консултации по учебни предмети, които се 

провеждат извън редовните учебни часове; логопедична работа. (Чл. 17 от НПО, 

ПМС № 286 от 04.11.2016 ). 

 
 

МОН дава възможност и за кариерно ориентиране на всички ученици в 

Центровете за подкрепа за личностно развитие за кариерно ориентиране и 

консултиране  http://orientirane.mon.bg/ 

 

Професионално образование 

Законът за професионалното образование и обучение (ЗПОО) регулира 

обществените отношения, свързани с осигуряване на правото на професионално 

образование и обучение на гражданите, съобразно личните им интереси и 

възможности и задоволяване на потребностите от квалифицирана работна сила, 

конкурентноспособна на пазара на труда. Децата над 16 г. възраст имат право и 

http://orientirane.mon.bg/
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могат да се обучават в професионалните училища, както и в центровете за 

професионално обучение за различни професии и професионални направления 

(чл. 8). Раздел IV на ЗПОО е посветен на професионалното образование и обучение 

за ученици със СОП и/или с хронични заболявания, за ученици от ДДЛРГ, за лица с 

девиантно поведение и за лица, лишени от свобода. 

 

Висше образование 

Законът за висшето образование (ЗВО) урежда устройството, функциите, 

управлението и финансирането на висшето образование в Република България. 

Висшите учебни заведения в България са автономни и като такива всяко има 

право да определя условията за прием и обучение, спазвайки основната 

законодателна рамка. В чл. 68 на ЗВО е записано, че при облекчени условия и по 

ред, определени с правилника за дейността на висшето училище, се приемат 

следните кандидат-студенти, успешно участвали в конкурсните изпити: 

класирани с еднакъв бал; инвалиди с трайни увреждания и намалена 

работоспособност 70 и над 70 на сто; военноинвалиди и военно пострадали; 

кръгли сираци; майки с три и повече деца; близнаци, когато са кандидатствали 

едновременно в едно и също професионално направление и висше училище, и 

единият от тях е приет.  

В чл. 70 на ЗВО е посочено, че студентите, докторантите и специализантите - 

сираци, слепи, глухи, инвалиди с трайни увреждания и намалена 

работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди, и военно пострадали и 

лица, отглеждани до пълнолетието си в ДДЛРГ, майки с деца до 6-годишна 

възраст и диспансеризираните, имат право на специални облекчения, 

регламентирани в правилниците на висшето училище. 

Здравеопазване  

Съгласно Законът за здравното осигуряване (ЗЗО), чл. 40 (3), т. 1-2 на ЗЗО за 

сметка на държавния бюджет се осигуряват: лицата до 18-годишна възраст и след 

навършване на тази възраст, ако учат редовно – до завършване на средно 
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образование, но не по-късно от навършване на 22-годишна възраст; студентите 

на редовно обучение във висши училища до навършване на 26-годишна възраст; 

и докторантите на редовно обучение по държавна поръчка.  

 Раздел I на Глава 4 от Закона за здравето е описана здравната закрила на децата 

чрез изграждане на здравни кабинети, профилактика, обучение по здравословно 

хранене, лична хигиена, здравословен начин на живот и др.  

Здравноосигурените лица имат право свободно да избират лекар в лечебно 

заведение за първична извънболнична медицинска помощ, както и лекар по 

дентална медицина (зъболекар) в лечебно заведение за извън болнична дентална 

помощ на територията на цялата страна. Изборът на лицата е личен. За 

малолетни и непълнолетни лица, както и за поставени под пълно или ограничено 

запрещение лица, изборът се извършва от техните родители и настойници, 

съответно - със съгласието на техните родители и попечители. 

Основните институции, които отговарят за здравеопазването на младежите, 

напускащи алтернативна грижа са ръководителите на социалните услуги, където 

са настанени (ако са настанени в услуга от резидентен тип). Ако младежите са 

настанени в приемна грижа, приемното семейство има задължения и 

отговорности, относно осигуряване на грижи за здравето им и това се 

регламентира с договор между приемното семейство и общината, лицензиран 

доставчик на социални услуги по чл. 34а или дирекция "Социално подпомагане" 

по настоящия адрес на семейството.2 Ако не продължат образованието си по-

нататък  в редовна форма на обучение във висше учебно заведение, младежите, 

напуснали алтернативна грижа трябва сами да се погрижат за редовното внасяне 

на здравноосигурителните си вноски. При сключен трудов договор, 

работодателят автоматично внася вноските. При липсващи вноски за три месеца 

за последната година и половина, здравноосигурителните права се прекратяват.   

При промяна на населеното място на живеене, младежът сам следва да потърси и 

да се регистрира при нов личен лекар.  

                                                           
2
 Чл.27, ал. 5 от Закона за закрила на детето, чл.18 от Наредба за условията и реда за 

кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях 
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Настаняване  

Както стана  ясно по-горе, младежите, напускащи алтернативна грижа са 

настанени или в приемни семейства или в резидентни услуги, най-вече ЦНСТ, 

като е възможно да останат в тези услуги до завършване на средно образование. 

Ако младежите са с увреждане, е възможен и по-дълъг престой в специализирани 

ЦНСТ. Социални услуги за настаняване за преходния период са преходно,  

защитено и наблюдавано жилища.   

Според действащото законодателство3: 

 "Преходно жилище" е форма на социална услуга: 

а) за деца в риск по смисъла на Закона за закрила на детето от 15- до 18-годишна 

възраст, осигуряваща настаняване на не повече от 8 деца като мярка за закрила 

на детето и подкрепа от специалисти за придобиване на знания и практически 

умения за водене на относително самостоятелен начин на живот и подготовката 

им за включване в живота на общността; 

б) за пълнолетни лица с увреждания, осигуряваща настаняване на не повече от 8 

лица и подкрепа от специалисти за придобиване на практически умения за водене 

на самостоятелен начин на живот и подготовката им за включване в живота на 

общността. 

 

"Защитено жилище" е форма на социална услуга за пълнолетни лица с трайно 

намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, които, подпомагани от 

специалисти, водят относително самостоятелен начин на живот в среда, близка 

до семейната.  

 

"Наблюдавано жилище" е форма на социална услуга за пълнолетни лица с 

увреждания или лица от 18- до 25-годишна възраст, които са били настанени 

                                                           
3 Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги 
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извън семейството по реда на Закона за закрила на детето, осигуряваща 

настаняване и условия за водене на самостоятелен начин на живот. Подкрепата 

на лицата от специалисти се осъществява извън услугата чрез психологически, 

социални, правни и трудови консултации.  

 

Всяка от услугите дава възможност за по-голяма степен на самостоятелност в 

инзивидуалното и социалното функциониране.  Целта е да се осигурят условия за 

подпомагане,  взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на 

младежите и лицата - ползватели; осъществяване на дейности за постигане на 

социално включване и възстановяване на изгубените социални умения и навици; 

осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща среда, 

близка до семейната, с възможност за подкрепа и изява. 

 

Ако доставчик на всяка от посочените услуги е общината, каквато е 

преобладаващата практика, то тя е отговорна и ангажирана с предоставяне на 

подходяща сграда или част от сграда за осигуряване на условия за живеене на 

ползвателите на услугата.  

Насочването на младежи от форми на алтернативна грижа (приемна грижа и 

ЦНСТ) към услуги с настаняване, даващи по-голяма самостоятелност (преходно, 

защитено и наблюдавано жилище) е по реда , описан в част Социална сфера на 

настоящия доклад. 

Според Закона за общинската собственост общините разполагат с общински жилища, 

които могат да предоставят на семейства и лица в нужда при определени условия, които 

се уточняват с наредба на общинските съвети. Достъпът до общинските жилища 

обикновено се осигурява при определени правила, сред които често е изискването за 

уседналост (наличие на непрекъсната адресна регистрация в дадената община за 

определен брой години), което ги прави трудно достъпни за младежите, напускащи 

алтернативна грижа. 
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Допълнителни програми:  

„Подкрепи една мечта” 

Това е инициатива на Президента на Републиката в подкрепата на младежи, 

завършващи средно образование или професионално обучение, и напускащи 

специализирани институции (центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ), 

домове за деца, лишени от родителска грижа (ДДЛРГ), социални учебно–

професионални центрове (СУПЦ), защитени, преходни и наблюдавани жилища). 

Работи се по Споразумението за сътрудничество в рамките на инициативата на 

Президента на Република България „Подкрепи една мечта”. Експерти от различни 

институции събират данни и консултират младежите. Младжите, които са 

настанени в приемни семейства са извън обхвата на тази инициатива.  

Тръст за социални алтернативи 

Проект „Първи стъпки за професионално развитие цели да повиши 

образователните постижения и готовността за заетост на младежи от 15 до 29 

години, чрез консултации за кариерно ориентиране, мотивация, обучения за 

личностно и професионално развитие, както и  оказване на подкрепа за връщане 

на ранно отпадналите ученици в училище, наставническа помощ от 

професионалисти, съвети при търсене на работа. 

http://socialachievement.org/bg/kakvo-pravim/finansirani-proekti/FES/proekt-pyrvi-

stypki-za-profesionalno-razvitie/ 

Програма „Стипендиантска програма за студенти от ромски произход, изучаващи 

здравни специалности“ 

http://socialachievement.org/bg/kakvo-pravim/finansirani-proekti/FES/programa-

fond-aktivni-grajdani-active-citizens-fund/ 

Отворено общество  

Ромски образователен фонд ежегодно осигурява стипендии на студенти от 

ромски произход. 
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https://www.romaeducationfund.org/%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d

0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%bd%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0-

%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-

%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8/ 

 

Мнението на специалистите  

ИСДП проведе разговор със специалисти по темата за деца, напускащи 

алтернативна грижа. В следствие на разговора се откроиха следните основни 

аспекти: 

По отношение на законодателството преди напускане: 

- Безспорно наличието на здравно осигуряване и здравна грижа е добре 

регламентирано; 

- Съществува нормативно изискване за изготвяне на план за напускане; 

- Възможността за дуално обучение е сравнително нова форма и не е 

разпространена навсякъде, но е изключително подходяща; 

- Една част от младежите над 16 г. вече не учат, за което няма и нормативно 

изискване, но достъпът им до пазара на труда също не е лесен; 

- Макар и да съществува нормативно изискване за изготвяне и следване на 

план за напускане на грижа, се наблюдават и някои недостатъци при 

прилагането му – необходимо е социалните работници в услугите и тези в 

ОЗД  да са по-добре подготвени за изработване и прилагане на плана; 

необходима е добра оценка на потребностите и оценка на риска поне две 

години преди напускане.  

По отношение на практиката и процедурите преди напускане: 

- Инициативата на президента „Подкрепи една мечта” се оказва като 

устойчива добра практика, но не обхваща младежите в приемна грижа; 

- Има деца, които стават част от системата за закрила в по-късна възраст (12-

13 г) и техния житейски опит показва повече зрялост в поддпомагане на 

домакинството, а попадайки в резидетнтна услуга отношението към тях е 

https://www.romaeducationfund.org/%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%bd%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8/
https://www.romaeducationfund.org/%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%bd%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8/
https://www.romaeducationfund.org/%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%bd%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8/
https://www.romaeducationfund.org/%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%bd%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8/
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като към деца (пример даден от експерт „до вчера той е сякъл дърва и ги е 

продавал с чичо си, а днес трябва да внимава с ножа”). Тази колизия 

довежда до допълнително напрежение. 

- Към момента професионалното ориентиране не е достатъчно добро. 

Вижда се, че МОН има такава инициатива и вероятно се налага повече 

активност от страна на отговорния социален работник; 

- За някои професии е необходим образователен ценз. Необходимо е 

младежите да са наясно с това и да им се предоставя списък с професии, 

които могат да практикуват без специално образование и за кои е 

наложително да се има образование. Имайки предвид, че 

професионалната подготовка започва след 7 клас, професионалното 

ориентиране следва да се извърши още тогава.; 

- Младежите, които са настанени в резидентни услуги често нямат 

изградени трудови навици и дисциплина, затова е необходимо да се 

започва работа за изграждане на тези навици най-късно след навършване 

на 16 г.; 

- Самите младежи имат нереалистична представа за пазара на труда – 

очакват, че ще получават голяма заплата с малко и нискоквалифициран 

труд; 

- Липсва регулярна супервизия на специалистите в социалната сфера; 

- Грижата в резидентни услуги и в приемна грижа е съвсем различна; 

По отношение на прехода: 

- След 18 г. и случаите, описани в закона ОЗД вече не е отговорно към 

младежа, съответно  отделите ИОХУСУ трябва да поемат случая, но нямат 

задължение да го  наблюдават; 

- Социалните анкети въз основа на които се прави оценката се нуждаят от 

актуализация; 

- Необходимо е изграждане на подкрепящи мрежи в общността и 

задължителна междуинституционална рамка, с по-активно включване на 

общината; 
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- Необходима е специална фигура – наставник, който да отговаря за 

перспективите за младежа и неговата активност; В тази връзка по проект 

на АСП има предвидена оценка на младежите и оценка на наставници в 

наблюдавани жилища; 

- Необходими са програми за ментрорство, които  могат да са част от Закона 

за младежта; 

- Децата, които са били в алтернативна грижа са с по-висок риск за 

поведенчески проблеми, вкл да бъдат в конфликт в закона и се нуждаят от 

по-специализирана подкрепа. 

 

 

Мнението на младежи, напускащи или напуснали алтернативна грижа  

ИСДП проведе две фокус-групи във Видин и Шумен с младежи, на които предстои 

да напускат грижа или които вече са напуснали грижа по инструментариума, 

показан в приложение 1. 

Оказа се, че в момента завършващите училище младежи се интересуват 

изключително от абитуриентския бал. 

 След това две от момичетата възнамеряват да встъпят в съжителство с 

приятелите си, а едно от тях да се върне в семейството си. Възнамеряват да си 

намерят работа, по възможност по специалността, която завършват, но биха 

работили и като продавач - консултанти при добро заплащане.  

Относно трудностите при и след напускане на резидентни услуги  

споделиха, че са се чувствали спокойни, след като са били одобрени за ползватели 

на услугата Наблюдавано жилище (в Шумен). Две от тях са насочени към услугата 

от екипа на ЦНСТ, а едно - от по-голямата си сестра, която също е била настанена в 

Наблюдавано жилище. Относно документацията са били подкрепени от екипа на 

Наблюдавано жилище, които и до сега ги подкрепят. Издействани са им 

стипендии в размер на 200лв. от Алкомед АД, ако посещават училище. 
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Благодарение на тази финансова помощ и помощите, които им се предоставят в 

жилището, са относително спокойни от финансова гледна точка.  

Споделиха, че се чувстват късметлийки, тъй като други техни връстници след 

напускане на ЦНСТ се е наложило да се оправят сами и са изпитвали значителни 

трудности. Някои от тях са напуснали училище, други са заминали да работят в 

чужбина. В тази връзка момичетата споделиха, че с желание ще помогнат на деца, 

напускащи грижи с каквото могат. Девойките поставиха своите риби, 

водовъртежи и скали върху колажа. Дискусията завърши с игра "Позитивно 

послание". 

 

 

 

Снимка от срещата в Шумен 
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Снимка от среща във Видин 

 

Приложение 1:  

Консултация с младежи, напуснали грижи 

Предвижда се провеждане на поне две консултации с младежи, напуснали грижа. 

Целта е да се извлече качествена информация за трудностите, с които младежите 

са се срещнали, за страховете, които са изпитвали и за факторите, които са 

оказали положително въздействие в живота им. Получената информация ще бъде 

включена в доклад за ситуацията на децата, напускащи грижа, който ще бъде 

представен и на представители на изпълнителната власт.  

Предвидено е да се проведе игра в рамките на около два часа „Река, риби, канари”. 

 

Инструкция за провеждане на консултацията: 

 

Фасилитаторът представя себе си и целта на консултацията. Разяснява на 

присъстващите младежи, че мнението им ще бъде включено в национален доклад 
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по темата за младежите, напускащи грижа и че целта е това да доведе до 

подобряване на подкрепата за младежите, напускащи грижа след тях Все пак това 

е колективно и политическо решение, което не се взема бързо и не зависи само от 

нашата организация. Важно е младежите да не останат с впечатлението, че 

мнението им веднага ще се превъплъти в закон, за да не останат разочаровани. 

Важно е фасилитаторът да събере основна статистическа информация за 

младежите (виж приложение 1) и да се увери, че участието им е доброволно, вкл. 

чрез подписване на декларация за съгласие за участие в консултацията. Освен 

това се попълва списък с присъстващите. Ако някой младеж се притеснява да 

каже името си, може да запише измислено на списъка, който служи единствено 

като доказателство за проведена група за отчитане на проекта. Имената на 

младежите няма да се използват и споменават в доклада.  

След това, ако е необходимо, фасилитаторът провежда игра за запознаване „Две 

истини и 1 лъжа”. Целта е всеки младеж да си каже името, да каже две истини и 

една лъжа, а останалите от групата да познаят коя е лъжата. Пръв дава пример 

фасилитаторът, а после дава думата на всеки един от присъстващите младежи.  

Ако младежите се познават, тази игра може да бъде заменена с игра за подгряване 

„брой до 10”. Всички застават/седят в кръг и първият младеж казва едно, вторият 

2 и т.н. След като са преброили два пъти до 10, водещият казва, че вместо две 

трябва да се плесне с ръце, вместо 5 – да се щракне с пръсти, а вместо – 8 да се 

тропне с крак. Младежите правят няколко преброявания до 10 по този начин. 

Това се оказва доста трудна задача и винаги има грешки, което води до 

забавление и повдигане на настроението. 

 

След това фасилитаторът пристъпва към същинската консултация. 

Предварително на един флипчарт е нарисувал река и е подготвил картончета във 

формата на риби, канари и водовъртежи (приложение 2). Добре е рибите да са в 

един цвят, канарите в друг, а водовъртежите – в трети. Обяснява, че реката 

представлява процеса на преминаване от един етап на живота в друг (излизане от 

грижата) и че по пътя си всяка река среща и трудности (канарите) и различни 

ресурси, които са им помогнали да продължат живота си (рибите).  Освен това 

реката има стеснения и там тя става по-бурна (най-трудните моменти в живота), а 

на места тя е широка и спокойна (кога младежите се чувстват сигурни). 

След това фасилитаторът дава на всеки младеж по няколко риби, няколко канари 

няколко водовъртежа и ги моли да помислят 30 мин. какви са били основните им 

трудности и да ги запишат на канарите, кои са основните им страхове и също да 
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ги запишат на водовъртежите, а на рибите да запишат това, което им е помогнало 

да преодолеят трудностите. Възможно е младежите да се затрудняват да 

идентифицират и да запишат страховете, трудностите и ресурсите и затова 

фасилитаторът трябва да им помогне. Но без да ги насочва, например чрез 

задаване на допълнителни въпроси „Как успя да си намериш работа”, „Помогна ли 

ти някой?”, „В кой момент се почувства по- несигурен и „леко разклатен”?”, „Кое 

по-точно ти беше трудно/те накара да се притесняваш/страхуваш?”, „Кое би искал 

да се случи по различен начин?”, „Къде би/не би се натъкнал на трудности?”, 

„Какво се промени след подкрепата?”, „Тази „риба” конкретно промени ли живота 

ти, как?” 

 

След това фасилитаторът моли младежите да поставят листчетата си на 

флипчарта, като ги закрепят директно в реката – чрез тиксо или каучук, като 

предварително разяснява коя част на реката какво представлява – стеснението е 

по-бурен етап от живота, а разширението по-спокоен, когато се чувстваш по-

сигурен. 

След като младежите поставят рибите, канарите и водовъртежите на мястото им, 

следва обща дискусия около 30 мин върху всяко едно от написаните твърдения. 

След това фасилитаторът благодари на младежите за участието, провежда кратка 

рефлективна игра.  

 

След приключване на занятието с младежите, фасилитаторът прави снимка на 

реката с поставените в нея риби, канари и водовъртежи. Прави и доклад за 

проведената дискусия – какво са казали младежите.  

 

 

Приложение 2: 

Декларация за съгласие: 

Аз, долуподписаният/ата 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Съм съгласен доброволно да участвам в консултация на Институт по социални 

дейности и практики по темата за младежите, напускащи институция.  Съгласен 

съм да предоставя личните си данни за целите на проект “OUTogether”. 

Години: ……………………….. 

Пол: мъж/жена 

Придобито образование: …………………………………………………. 

Работещ: да/не/в момента търся работа/ уча висше образование 

В момента живея: на квартира/при близки и роднини/в социална услуга/друго 

……………… 

Преди това бях: при близки и роднини/в ЦНСТ/приемно семейство/друго 

………………………. 

 

Дата: ………………………….. 

Подпис……………………… 
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Приложение 3: 
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Приложение 4: 
Инструментариум за специалисти 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЦЕДУРИ ЗА ДЕЙСТВИЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО  

 Преди напускане 

 След напускане 
 След напускане 

 Преди напускане 
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