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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВЧИЦИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА СОФИЯ ОБЛАСТ, 

ДОСТАВЧИЦИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, КОИТО ПРИ НЕОБХОДИМОСТ МОГАТ 

ДА ПОДКРЕПЯТ ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В РАБОТАТА ИМ С 

УЧЕНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ 

 

1. УСЛУГИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ: 

 

1.1. Дом за медико-социални грижи за деца 

     Дом за медико-социална грижа за деца (ДМСГД) - гр. Златица е структура на 

подчинение на Министерство на здравеопазването. В него се настаняват деца от 0 до 3 год. 

Във връзка с деинституционализацията ДМСГД  е закрит. 

 

1.2. Дом за деца и младежи с умствена изостаналост 

    Дом за деца и младежи с умствена изостаналаст (ДДМУИ) “Св. Панталеймон“с. 

Видраре, община Правец е специализирана институция, предназаначена за деца и младежи 

с умерена, тежка и дълбока степен на умствена изостаналост, като за тях институцията е 

крайна мярка за закрила. В нея се предоставя целогодишна грижа на децата чрез екипна 

оценка на потребностите на всяко дете и изработване на индивидуални и групови програми 

за работа и социална интеграция, задоволяване на здравните потребности и утвърждаване 

на здравословен начин на живот, осигуряване на безопасна среда, задоволяване на 

физически и емоционални потребности, задоволяване на образователните потребности. 

Тази специализираната институция е закрита, като децата и младежите поетапно 

бяха изведени в услуги резидентен тип или настанени в приемни семейства. 

 

1.3. Домове за деца лишени от родителска грижа 

    На територията на Софийска област се намират четири Дома за деца лишени от  

родителска грижа: 

- ДДЛРГ от 3 до 7 г. “Надежда“ в с. Гурково, община Ботевград – закрит ; 

- ДДЛРГ от 7 до 18 г. - “Констанца Ляпчева” в гр. Долна баня; 

- ДДЛРГ от 7 до 18 г. - в с. Доганово - община Елин Пелин /пред 

закриване/;  

- ДДЛРГ от 7 до 18 г. - в с. Разлив, община Правец 

ДДЛРГ е специализирана институция за деца от проблемни семейства или 

изоставени от родителите си и деца - сираци. Целева група: деца на възраст от 3 г. до 7 г. и 

от 7 г. до 18  г. 

Предлагат се услуги по отглеждане, обгрижване, възпитание, обучение, 

рехабилитация, здравни грижи. Прилага се индивидуален подход в грижите за децата, 

създадена е добра организация на учебно-възпитателния процес, както и организация, 

даваща възможност за социална интеграция и адаптация на децата. Предоставя се седмична 

грижа и постоянна грижа. Целта е да се постигне реинтеграция на децата в собствените им 

семейства. Децата, получават нужната психологическа подкрепа, участват в спортни и 

културни меропориятия, посещават училищата в съответната общината. 
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2. ПРИЕМНА ГРИЖА 

Приемната грижа е социална услуга в общността за отглеждане и възпитание в 

семейна среда на дете, което е настанено в семейство на близки и роднини или в приемно 

семейство. В случаите, в които органите по закрила на детето констатират риск за дете и 

изведат необходимостта от настаняването в приемно семейство, то това се извършва по 

реда на прилагането на мерките за закрила регламентирани в ЗЗД. При прилагането на 

мярка за закрила „настаняване в приемно семейство” се цели на първо място защита 

правата и интересите на детето и в случаите, когато това е в негов интерес, подкрепа на 

биологичното семейство и поддържане на връзки между родителите и детето, с цел бъдеща 

реинтеграция.  

На територията на София област има 44 приемни семейства. 

 

3. УСЛУГА В ОБЩНОСТТА 

 

3.1. ЦЕНТРОВЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА 

    В Софийска област са разкрити и функционират седем Центъра за обществена 

подкрепа /ЦОП/, в общините:  

- Долна баня; 

- Ихтиман; 

- Пирдоп; 

- Етрополе;  

- Своге; 

- Костинброд; 

- Драгоман 

Центърът за обществена подкрепа /ЦОП/ е комплекс от социални услуги, свързани 

с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, 

деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен 

живот, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на приемни 

родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви. 

 

3.2. ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА 

     ДЦРДУ e комплекс от социални услуги, свързани с превенция на попадането на 

деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, 

живеещи трайно или частично на улицата, чрез индивидуална работа с детето и неговото 

семейство, семейно консултиране и подкрепа, медицински и санитарно-хигиенни услуги, 

ограмотяване на децата, обучение в родителски умения. На територията на Областта 

действат два такива центрове в: 

-  гр. Костинброд ; 

-  гр. Долна баня / разкрит през м. септември 2015 г./. 
 

3.3. КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА ЖЕРТВА НА ТРАФИК И НАСИЛИЕ 

    Услугата е предназначена за деца, които са станали жертва на домашно или друг 

вид насилие и/или трафик на хора и се намира в гр. Драгоман. 

Основни дейности на услугата  

 Предодоставяне на защитена среда за децата пострадали от насилие 

илитрафик; 

 Осигуряване на храна и подслон; 



3 

 

 Съдействие и изграждане на способности за развиване на умения за 

самопомощ в различни ситуации; 

 Подпомагане процеса за интегриране и личностно развитие; 

 Въстановявяне и повишаване науменията за социално включване; 

 Психологическа подкрепа за преодоляване на последствията от травмата; 

 Посещение на училище; 

 Включване в мероприятия на общината.  

Услугата работи при пълен капацитет. Дейностите са съобразени с 

индивидуалната оценка на конкретните потребности на детето. Целевата група попада на 

място, където се прилагат необходимите мерки и механизми за преодоляване, намаляване и 

предотвратяване на риска, превъзмогване на травмите от преживяно насилие и 

реинтегриране в обществото. 

 

3.4. ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ 

      На територията на Софийска област функционира само един Дневен център за 

деца с увреждания – “Антония Лавчийска” гр. Ихтиман.  ДЦДУ e комплекс от социални 

услуги, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите през деня или 

седмично, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните здравни и 

образователни потребности от организация на свободното време и личните контакти, 

социална и медицинска рехабилитация и интеграция, чрез индивидуална работа с детето и 

неговото семейство, семейно консултиране и подкрепа, медицински и санитарно-хигиенни 

услуги. 

Програмите и дейностите в ДЦДУ са удачно подбрани – в съответствие с 

нормативните изисквания и добрите социални практики. Работните процеси при доставка 

на социалните услуги са ефикасни и ефективни. Въздействието на провежданите програми 

е позитивно. Предлагат се целодневни и почасови услуги, съобразени с потребностите и 

нуждите на децата. Осигурени са възможности за индивидуална и групова работа.     
 

3.5. НАБЛЮДАВАНИ ЖИЛИЩА ЗА МЛАДЕЖИ, НАПУСНАЛИ 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ИННСТИТУЦИИ /СИ/          
На територията на София област функционират две НЖ: 

 - НЖ “Заедно” с. Гурмазово, община Божурище;  

 - НЖ за младежи в с. Скравена , община Ботевград. 

          НЖ “Заедно” с. Гурмазово, община Божурище. 

Жилището е разкрито по проект и е предназначено за младежи до 26 г., които 

напускат институците. Услугата е държавно делегирана дейност, предоставена за 

управление на Фондация „Защитено жилище Заедно”, създадена специално за проекта. 

Капацитетът е 10 лица.  

Основни дейности на услугата 

Наблюдавано жилище „ЗАЕДНО” предоставя временен дом на младежи 

напуснали ДДЛРГ, давайки им възможност да учат и да се развиват професионално, 

осигурявайки им консултантска и психологическа подкрепа, за да станат способни сами да 

се грижат за себе си и за децата си. Младежите имат право на максимален престой от 1 

година, като през този период са им осигурени нормални битови условия. Те могат да 

посещават професионални и 

квалификационни курсове. Оказва им се помощ, за да се ориентират в обществото 

и в собствените си желания и умения за реализация, биват представяни на потенциални 
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работодатели, при нужда им се осигурява психологическа помощ. Младите хора са 

професионално консултирани и стимулирани да продължат професионалното си обучение 

във ВУЗ или друго учебно заведение.  

         НЖ в с. Скравена, община Ботевград.  

Това е форма на социална услуга, оказваща подкрепа и консултиране на лица, 

навършили 18 години, които напускат специализирана институция, преходно или защитено 

жилище и им предстои да водят независим начин на живот. НЖ е част от мрежата 

наблюдавани жилища разкрити по Програма «Дом възможност» на Фондация «За социална 

промяна и включване», работи с домове за деца, лишени от родителска грижа в с. Разлив, 

гр. Берковица, с. Доганово, с. Лик, гр. София и др. «Дом възможност" прекъсва цикъла на 

изоставянето като помага на млади хора, израснали в домове за деца да изградят умения за 

независим живот. 

Социалната услуга е известна в общността като “Къщата на Джошуа”. Финансира 

се изцяло по проекти и със средства от дарения. Основен модел на работа е изграждането 

на партньорска мрежа с ключови институции, бизнес организации, доброволци и други 

участници в обществото с цел въвличане на целия наличен ресурс и оптимизиране на 

резултатите на местно и национално ниво. 

Основни дейности 

· Осигуряване на жилище и работа; 

· Развиване на социални умения и подготовка за самостоятелен начин на живот; 

· Образователно развитие; 

· Професионално ориентиране и обучение; 

· Консултиране; 

· Изграждане на социална мрежа в общността за подкрепа; 

· Подкрепа за продължаване на образованието и професионална реализация. 

Програмата е базирана на практики в западна Европа, адаптирани към условията и 

нуждите на младежите в България. С помощта на доброволци от местните общности, „Дом 

възможност" предлага на младежите обстановка близка до семейната. Екипите използват 

разнообразни методи за работа, които включват менторство, специализирани 

образователни програми, групова и индивидуална работа, неформално обучение. 

Защитено жилище за лица с умствена изостаналост – в с. Видраре, община 

Правец 

Защитено жилище за лица с физически увреждания – за възрастни хора –        

в гр. Правец 

 

3.6. ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА 

ДЕЦА И ЛИЦА 

         В Софийска област има два Центъра за социална рехабилитация и 

интеграция, предназначени за деца и лица с увреждания: 

-  “ Довери ми се “ в гр. Самоков – ДДД; 

- ЦСРИ в гр. Етрополе – общинска дейност.  

От 01.11.2016 г. започна да функционира  Център за социална рехабилитация и 

интеграция за лица над 18 годишна възраст в гр. Костинброд.  

През 2016 г. започна работа: 

- Център за социална рехабилитация  и интеграция за деца и в гр. Правец; 

-  Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – /със социална услуга 

само през деня/ – гр. Правец 
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ЦСРИ e комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, 

социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, 

изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване .Ползватели 

на услугата са деца и лица с физически, ментални увреждания, говорни недостатъци, 

изоставащи в развитието си, деца и лица с временни здравословни проблеми, които не са 

освидетелствани от ТЕЛК и РЕЛКК, но се нуждаят от специализираната помощ, която 

предлага ЦСРИ. Програмите и дейностите в ЦСРИ са съобразени както с нормативните 

изисквания и добрите социални практики, така и с потребностите на целевата група. 

Въздействието на провежданите програми е позитивно. Персоналът и в двата Центъра е 

висококвалифициран, с необходимия опит за предоставяне на специализирани социални 

услуги. 

3.7. Във връзка с деинституционализацията и извеждането на децата и 

младежите от институциите, баха създадени /ЦНСТ/: 

- Центрове за настаняване от семеен тип  за здрави деца и ученици – в гр. 

Самоков и в гр. Драгоман; 

- Център за настаняване от семеен тип  за деца с увреждания –  

два Центъра в гр. Ботевград; 

- Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, до 

29 годишна възраст – в гр. Правец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


