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Дисертацията се състои от въведение, три глави, заключение 

и списък на използваната литература, с общ обем от 230 

страници, които са разпределени по следния начин: Въведение –  

5 стр., Първа глава – 68 стр., Втора глава – 101 стр., Трета глава –  

39 стр., Заключение, изводи, препоръки 4 –  стр., Литература – 13 

стр. 

Литературата се състои се от общо 181 заглавия, от които: 

на кирилица – 123 заглавия; на латиница – 8 заглавия; он-лайн 

източници – 50. 

Обемът на основния текст на дисертацията (съдържание, 

въведение, концепция, три глави и заключение) се състои от 217 

страници.  

 

Дисертационният труд е обсъден и насочен към защита от 

Катедра „Социална и специална педагогика“ на Шуменски 

университет „Епископ Константин Преславски“ на 13.09.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защитата на дисертационния труд ще се състои на 

30.11.2018 г. в Корпус 2, зала № 211 на Педагогически факултет 

на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, от  

12 ч. 

 

 

 



3 

ВЪВЕДЕНИЕ 

 

      Педагогическата наука е една от най-старите и е свързана с 

развитието на обществото. Отнася се до възпитанието, 

образованието и формирането на личността на човека за 

постигане на пълноценен живот и реализация в обществото. 

     Социално-педагогическата дейност, разглеждана в 

професионален контекст е сложен феномен. Тази дейност 

обединява множество  професии, функции и професионални 

роли. Те са насочени най-общо към подпомагане и подкрепа на 

хората за справяне в трудни житейски ситуации и успешно 

социално функциониране. Нейната основна цел е да бъдат 

удовлетворени социалните и личностните интереси и 

потребности на различните слоеве от обществото. 

      Социалната дейност е такъв вид човешка дейност, която се 

основава на съответното социално или друго законодателство. 

Изпълнява се от длъжностните лица в съответните социални 

структури по повод решаването на социални проблеми на лица, 

групи и общности от населението. Държавни, частни, 

нестопански организации, отделни лица или сдружения на 

граждани извършват социални дейности. 

     Педагогическата дейност е вид социална дейност и включва в 

себе си: възпитателна, учебна, преподавателска и образователна 

дейност. В основата на всеки педагогически процес стоят 

педагогическите взаимодействия. 

 

КОНЦЕПЦИЯ 

 

     Актуалността на дисертационният труд се обуславя от 

факта, че социално-педагогическата дейност в широк смисъл е 

интегративна дейност, насочена към цялото общество и в по-

тесен смисъл - към конкретната общност, група или личност, 

оказала се в трудна ситуация. Тази специфика на социално-

педагогическата дейност определя нейната многопрофилност и 

многоаспектност. 

     Значимостта на педагогическата дейност по своята същност 

като социален процес се изразява в това, че обществото винаги е 
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изпитвало потребност от възпитание, обучение и образование. 

Тази потребност намира израз в предаването на опит от по-

възрастните на по-младото поколение. 

     Аргументацията за избора на тема се допълва от факта, че 

разглежданият проблем е актуален и в съвременния живот. В 

съвременния социален живот са налице редица парадокси, които 

рефлектират върху детството като феномен и върху 

взаимоотношенията личност-общество. Създава се специфична 

социална ситуация. Видни са съществените деформации в 

семейните отношения, които се изразяват във взаимно 

отчуждение между родители и деца. Расте дехуманизацията на 

отношенията в обществото. Наблюдава се демотивация на 

подрастващите в  образователен аспект, обективирана в 

нежелание за посещаване на училище, недоверие в 

образователната система и липса на активност. 

     Патогенните образователни явления като изключително ниска 

успеваемост, неоправдани отсъствия, ранно отпадане от 

задължителното образование и дори абсолютното нежелание за 

учене на немалко деца са сериозен проблем на съвременната 

педагогическа реалност. Всичко това носи след себе си 

неминуеми последствия за равнището на социализацията и 

личностното развитие на подрастващото поколение. Училището 

като институция, оторизирано да образова и социализира е 

изправено пред нови предизвикателства в отговор на негативните 

тенденции. 

      Основна корекционна роля в това отношение има социално-

педагогическата дейност, осъществявана в рамките на 

образователната институция и в базите от социалната система.  

      За разрешаването на тези проблеми, които са особено важни 

за социално-педагогическата дейност в базите от социалната 

система е насочено вниманието в настоящото изследване. 

      Дисертацията е насочена към цялостно систематично 

изследване в теоретичен план за да се определи същността на 

социално-педагогическите теории, ролята на социализацията, 

възпитанието и образованието за развитие на личността, 

социалните фактори за развитие. Целенасочено се изследва 

социално-педагогическата дейност в базите от социалната 
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система в Република България (в обл. Шумен) и социално-

педагогическата дейност в базите от социалната система в 

Европа.  

     Отразеното дотук определя и предполага обосноваването на 

целта, обектът, предметът, задачите и хипотезата на настоящият 

дисертационен труд.      

     Цел на изследването е да се проучат теоретичните аспекти на 

социално-педагогическата дейност в базите от социалната 

система. 

     Обект на изследване са базите на социалната система в 

страната (конкретно в област Шумен) и ЕС. 

     Предмет на изследването е дейността на базите от 

социалната система за социализация на личността. 

     Задачи:  

     1. Анализ на литературни източници и нормативно законовата 

база. 

     2. Запознаване с базите от социалната система, тяхната 

структура и форми на дейност. 

     3. Сравнително-съпоставителен анализ на базите от 

социалната система в България ( в област Шумен) и ЕС. 

     4. Извеждане на препоръки и становища в теоретичен аспект 

за възможностите за преустройство и усъвършенстване на базите 

от социалната система у нас. 

     Хипотезата е: - социално-педагогическата дейност в базите от 

социалната система е на високо ниво, но въпреки това тя се 

нуждае от оптимизиране. 

     Методи на изследване: 

    - анализ на документи; 

    - анализ на съвременна наша и чужда литература; 

    - сравнително-съпоставителен анализ; 

    - наблюдение.  

    Ход на изследването. Изследването бе осъществено през 

следните етапи:  

    Първи етап на изследване – от м. IV.2014г. до м. I.2015г. бе 

осъществен избор на темата, проучване на литературни 

източници и нормативно законова база, избор на методи на 

изследването.  
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    Втори етап на изследване – от м. II.2015г. до м. XI.2017г. е 

извършен анализ на литературни източници по проблема и 

нормативно законовата база, запознаване с базите от социалната 

система, тяхната структура и форми на дейност, сравнително-

съпоставителен анализ на базите от социалната система в 

България ( в област Шумен) и ЕС. 

    Трети етап на изследването от м. XI.2017г. до м. IX.2018г. са 

изведени препоръки и становища в теоретичен аспект за 

възможностите за преустройство и усъвършенстване на базите от 

социалната система у нас и окончателно оформяне на 

дисертационния труд. 

Социализацията и възпитанието като научен проблем е обект 

на изследване от много учени. Автори работили по тези значими 

въпроси са М. Белова, Д. Цветков, Д. Василев, И. Иванов, П. 

Радев, Л. Десев, М. Андреев, П. Иванов, Л. Милков, В. Вълкова, 

Р. Стаматов, Б. Господинов, Л. Димитров, Л. Станоев, П. Иванов, 

Н. Генов, Р. Балабанова, Ж. Генова, Д. Градев, С. Нунев, И. 

Карагьозов, М. Русева, Г. Бижков, В. Кутева-Цветкова, А. В. 

Мудрик, И. С. Кон, П. Н. Лебедев, О. И. Иванов, Б. Д. Парыгин и 

други. Но базисната основа за разгръщане на дисертацията са 

фундаменталните нормативни документи, измежду които: Закон 

за социално подпомагане обн. в ДВ. бр. 56 от 1998, изм. ДВ 

бр.8/2016; Правилник за прилагане на Закона за социално 

подпомагане, ДВ бр.89 от 2017; Постановления на 

Министерски съвет за закриване на Домове за медико-социални 

грижи за деца от 2015, 2016; Закон за закрила на детето, обн. в 

ДВ бр.48 от 13.06.2000, изм. в ДВ 8 от 29.1.2016; Закон за 

народната просвета, обн. в ДВ бр.86/1991, изм. ДВ бр. 80/2015; 

Правилник за прилагане на Закона за народната просвета, 

обн. в ДВ бр. 68/1999, изм. ДВ. бр.74/2014; Закон за местни 

данъци и такси в сила от 1.01.1998, изм. ДВ бр. 97/2016; 

Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за 

деца, ПМС № 256 от 07.11.2003, обн. в ДВ бр. 102 от 21.11.2003; 

Закон за борба срещу противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните, обн. в ДВ бр. 59/2016; 

Националната стратегия за превенция на асоциалното 

поведение и престъпленията на малолетни и непълнолетни, 
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В: списание „Обществено възпитание“, кн. 1, 2003; 

Националната стратегия "Визия за деинституционализация 

на децата в Република България"; Наредба 4 на 

Министерство на труда и социалната политика, ДВ бр. 

54/1999; Доклад на Български Хелзински Комитет за 

състоянието и перспективите пред детските институции в 

България и напредъка в изпълнение на правителствените 

ангажименти по Конвенцията за закрила на детето на ООН, 

София, 2006; Правилник за устройството и дейността на 

възпитателните училища интернати и социално-

педагогически интернати, обн. в ДВ бр. 71/2006, изм. ДВ бр. 

31/2016; Правилник за дейността на социалните учебно-

професионални заведения, обн. в ДВ бр. 1 от 1992;  Правилник 

за устройството и дейността на домовете за медико-социални 

грижи за деца, обн. в ДВ бр. 49 от 16.06.2000; Министерство на 

здравеопазването, София, 2003; Правилник за организацията и 

работата на домовете за временно настаняване на малолетни 

и непълнолетни, обн. в ДВ бр. 83/1998, изм. ДВ  бр. 73/2003; 

Правилник за устройството и дейността на домовете за 

отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски 

грижи, обн. в ДВ бр.39 от 12.05.2004., Министерство на 

образованието и науката, София, 2004; Правилник за социално-

педагогическите интернати, обн. в ДВ бр. 73/1999, изм. ДВ. бр. 

71/2006, Министерство на науката и образованието, София, 2006;  

Правна уредба на социалните услуги на Великобритания, 

Германия, Франция, Белгия европейски стандарти 

сравнителен анализ, София, 2002; Стандарти и контрол на 

социалните услуги в Европа. Сравнителноправен анализ. ISBN 

954-91322-1-8, София, 2004.; Конвенцията за правата на детето 

на ООН, приета през 1989; Женевската декларация за правата 

на детето от 1924 г. и Декларацията за правата на детето от 

1959 г. 
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     В Глава първа от дисертационния труд „Теоретични 

аспекти на социално – педагогическата дейност в базите от 

социалната система“ се разглеждат различни теории за  

социално-педагогическа дейност.  

    Е. Дюркем утвърждава социологизаторската теза за развитието 

на човека, независимо от позицията му за двойнствената природа 

на човека. Според него човекът води двояко съществуване от 

една страна със своите индивидуални качества, коренящи се в 

организма – биологичното и от друга страна  със социалното 

което е продължение на обществото. 

      Е. Дюркем сочи, че „социализацията е процес на 

превръщането на биологичното същество в човек по пътя на 

интериоризирането от индивида на социалния опит, култура, 

нормите и ценностите на обществото. Същевременно 

социализацията е процес на адаптация на човека към социалната 

среда.“ В своите трудове „Възпитание и социологизация“, 

„Френската педагогическа еволюция“ и „Нравствено възпитание“ 

Дюркем разглежда еволюцията на педагогическата практика 

преди всичко под влиянието на социалните фактори. Авторът 

развива идеи за социализацията на  младото поколение,  за 

училището, за колективните представи и съзнание. 

     Интерес за възпитанието представлява теорията на Джузепе 

Флорес д Аркас, която разглежда социализацията като резултат 

от общуването. Общуването подпомага формирането на 

„уникални“ личности без да стига до индивидуализъм. Според  Д. 

д Аркас личността не се формира при случайни ситуации, а 

когато общуването е насочено. Общуването осигурява свобода  и  

личния  избор и предпазва от конфронтизъм. 

     Теорията на американския социолог Т. Парсънз  разглежда 

социализацията на равнището на обучението и я изследва в този 

аспект. Според автора главните ценностно-ориентировъчни 

модели се създават в процеса на обучението и в много случаи 

остават трайни, въпреки че социализацията  продължава цял  

живот. Основите се полагат в детството и не се променят 

съществено. 

     По съвременните автори Б. Малиновски, Дж. Мийд, Р. 

Мартън, Р. Дарендорф и др. са привърженици на идеята за 
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социализацията като процес на усвояване на съответните култури 

и социални роли. 

     Социализацията по своята същност е антихуманен акт според 

З. Фройд. Човешките желания, предпочитания могат да се 

превърнат в хуманна база на култура, ако обществото ги 

подтисне. З. Фройд нарича сублимация влиянието на социума 

върху природата на човека (нагона). Колкото е по-висока 

сублимацията, толкова е по-голяма културата и невротичните 

смущения са по-големи. Страстите и желанията на човека са в 

основата на биологичната му структура. Хуманните отношения 

се свеждат до общуването. Другите хора са средство за 

задоволяване на нагоните на всеки индивид, поради тази причина 

общуването е средство, но не и цел. 

     Според Е. Фром изискванията на света могат да оформят 

характера на човека. Те са създадени обаче от собствените ръце 

на човека. Социализацията се осъществява в социална среда, 

която е създадена и се е развивала от своя обект-човека. 

     О. Брим, С. Уйлер смятат, че социализацията  се извършва 

чрез включване в група, когато индивидът се учи да играе 

различни социални роли. Така се осъществява ефективно участие 

от страна на индивида в социалното взаимодействие. 

     За други автори като Фридрих Крон социализацията е 

интериоризация, усвояване на образци на поведение на речта, 

усвояване на обществено-исторически опит, приобщаване към 

социалната среда. 

     Д. Дюи, Е. Дюркем, П. Наторп приемат възпитанието преди 

всичко като директно, еднопосочно въздействие, като 

преувеличават ролята на социума. Според тях възпитанието 

зависи повече от условията на живот и по-малко от психиката на 

детето. Тези автори приемат тезата за необходимостта 

възпитанието да създаде у младите хора разбирането, че трябва 

да се научат да се приспособяват към съществуващата социална 

среда. 

     Основни педагогически понятия имащи характер на категории 

в научните трудове на класиците по педагогика и на 

съвременните автори са възпитание, образование, обучение. Тези 

педагогически категории се намират в сложни взаимоотношения 
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и съподчиненост и са елементи на социално-педагогическата 

система. Като най-всеобхватно се посочва възпитанието, тъй като 

придобиването на знания, умения и навици във всяка 

образователна степен  допринася за развитие на ценностната 

система , отношението към света, т.е. възпитанието. 

    Според Д. Василев „категорията възпитание най-общо може да 

бъде определена като целенасочено многостранно 

взаимодействие на възпитавания с факторите за социално 

влияние с цел формиране на възпитателен облик, съответствуващ 

на общочовешките обществени ценности“. 

     Обучението се определя като вид педагогическа дейност. Това 

е съвместна дейност на учителя и учениците, процес на 

преподаване и усвояване на знания, умения и навици. 

     Образованието като вид педагогическа дейност е съвкупност 

от систематизирани знания, умения, навици, то е функция на 

обучението. Образованието е свързано с овладяване на социални 

ценности, в резултат на което се постига социална и 

професионална  годност на личността за обществени изяви и 

социална зрелост. 

     Основният процес, на който се опира социално-

педагогическата дейност е процесът на социализация. 

    Понятието “социализация”, въведено от Е. Дюркем 1907г.  

характеризира процеса на обобществяване на човека, 

формирането на личността от социалните условия. Той разглежда 

социализацията като методична подготовка на младото 

поколение за живот в условията на социална солидарност.    

Социализацията е сложен процес на вграждане на индивида в 

социума. От една страна, включва усвояване на определена 

система от ценности (норми, образци, знания, представи), 

позволяващи му да функционира като член на обществото. От 

друга страна това е процес на придобиване на собствен социален 

опит и активно формиране на социални черти на личността. 

     Възпитанието в най – широк смисъл е синоним на 

социализацията. Двете понятия се отнасят до процеса на 

научаването на младите как да се държат в различни ситуации.  

     Според М. Андреев за социализацията е необходимо 

наличието на общество и индивид, който е включен във 
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фундаментални и непосредствени социални отношения. За 

възпитанието това не е достатъчно. Чрез съзнателния и 

преднамерения характер на системата на възпитанието се 

стеснява силно сферата на неопределеността и случайността, така 

характерни за социализацията. 

     М. Белова смята, че възпитанието е специален социален агент, 

който подпомага социализирането на личността. Останалите 

социални въздействия не са откъснати от възпитанието и имат 

случаен характер. Възпитанието е факторът , който в най голяма 

степен може да осигури социализацията на личността. 

Неопределеността, случайността и рискът от негативни влияния 

на случайни фактори се намалява чрез възпитанието. 

      Социализацията трае практически през целия живот на 

личността основно под два типа взаимодействия: нецеленасочени 

като свободното общуване, литературата, масмедиите, среда и 

специално организирани взаимодействия това е възпитанието 

което се осъществява в училище. 

      Социализацията е процес на адаптация към социалната среда. 

Извършва се чрез общуване между отделните индивиди, между 

по-малки и по-големи общности и опосредствено общуване чрез 

ценностите, нормите на обществото. 

     

    Анализът на изложеното съдържание в Първа глава дава 

възможност да бъдат експлицирани следните обобщения и 

изводи: 

 

   1. Социално-педагогическата дейност, разглеждана в 

професионален контекс е сложен феномен. Тази дейност 

обединява множество професии, функции и професионални роли. 

Нейната основна цел е да бъдат удовлетворени социалните и 

личностните интереси и потребности на различни слоеве от 

населението. 

   2. Съществуват различни теории за социално-педагогическа 

дейност. Те могат да се представят като класически на Джон Лок, 

Жан-Жак Русо, Й. Песталоци и др., и съвременни –такива са тези 

на българските учени Д. Цветков, Д. Василев,  М. Андреев, В. 

Вълкова, В. Кутева-Цветкова и др. В тази област могат да се 
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позиционират и теории на чуждестранни автори, например Б. 

Малиновски, Дж. Мийд, Р. Мартън, Р. Дарендорф, Е. Фром и 

други. Общото между всички тях е, че тяхната насоченост 

определя принципите на социалната дейност: принцип на 

хуманизъм, социална справедливост, свобода на личността, 

социално партньорство, зачитане правата на личността, 

професионална етика и морал, конфеденциалност и други. 

   3. Основният процес, на който се опира социално-

педагогическата дейност е процесът на социализация, който най-

общо може да бъде определен като процес, чрез който човек 

усвоява начина на живот  на дадено общество или социална 

група, поради което той може да функционира в тях. Тя 

предполага социално познание, социално общуване, овладяване 

навици за практическа дейност, включвайки предметния свят на 

вещите, както и цялата съвкупност от социални функции, норми, 

права, задължения и т. н. Социализацията се свързва с активно 

преустройство на обкръжаващият свят – природен и социален, с 

качествени преобразования на самия човек. 

   4. Социално-педагогическата дейност се опира на механизмите 

на самата социализация и чрез нея се осъществява и цялостното 

социално развитие на личността, което се създава в процеса на 

овладяване на социалните отношения в обществото. 

   5. Социалната среда – макросреда и микросреда е фундамента 

на социално-педагогическата дейност. Всяка личност, сама и 

участвайки заедно с други личности в различни общности, 

създава и промена социалната среда. 

   6. Формирането на човешката личност е процес на възникване, 

на изменения, свойства, отношения под въздействието на 

външната и вътрешната среда. Резултатът от този процес е 

изграждането на система от социални ценности, мироглед, 

убеждения, нравствени качества, стил и начин на живот. Всичко 

постепенно се реализира с помоща на социално-педагогическата 

дейност. 

   7. Един от основните процеси, който стои в основата на 

социално-педагогическата дейност е ученето като процес на 

развитие и формиране на личността, чрез усвояване на обективно 
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съществуващата култура, цивилизация, социална и природна 

среда и усъвършенстването им.  

   8. Общуването като сложен и многостранен процес на 

взаимодействие между хората е също част от социално-

педагогическата дейност. То е сложно социално явление, чрез 

което човекът се социализира и допринася за социокултурното 

възпроизводство на човечеството и за приемственост между 

поколенията. В този смисъл има огромно значение 

педагогическото общуване. 

   9. От огромно значение за разбирането на социално-

педагогическата дейност е разглеждането на социалните фактори, 

които влияят върху развитието на човека. А те са: семейство, 

образование, религия, икономика, управление и медии. Без 

отчитането им не може да бъде достатъчно добре оценен 

процесът на социално-педагогическата дейност.  

    10. Съществуват и други социални образувания, които влияят 

негативно на социално-педагогическата дейност, например 

девиантните групи (наркомани, алкохолици и др.), религиозните 

групи (секти), престъпните групи и други. Тяхната роля е във 

формирането на определени нагласи, ценности, вкусове, които не 

кореспондират с общоприетия морал на обществото. 

 

      В Глава втора от дисертационния труд „Социално – 

педагогическата дейност в базите от социалната система в 

Република България“ са изяснени видовете социални услуги в 

страната.  

      Съгласно Закона за социалното подпомагане и Правилника за 

неговото приложение социалните услуги се предоставят в 

общността и в специализирани институци.  

   Социални услуги, които се предоставят в общността, са: 

1. Социални услуги в домашна среда: личен асистент, социален 

асистент, домашен помощник, домашен социален патронаж; 

2. Дневен център; 

3. Център за социална рехабилитация и интеграция; 

4. Социални услуги от резидентен тип: 

- център за настаняване от семеен тип: 

- център за временно настаняване; 
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- кризисен център; 

- преходно жилище; 

- наблюдавано жилище; 

- защитено жилище: 

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. 

   Специализирани институции за предоставяне на социални 

услуги са: 

1. Домове за деца: 

- дом за деца, лишени от родителска грижа; 

- дом за деца с физически увреждания; 

- дом за деца с умствена изоставалост; 

2. Дом за пълнолетни лица с увреждания: 

- дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост; 

- дом за пълнолетни лица с психични разстройства; 

- дом за пълнолетни лица с физически увреждания; 

- дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения; 

- дом за пълнолетни лица с деменция; 

3. Дом за стари хора. 

    Социалните услуги могат да се предоставят краткосрочно или 

дългосрочно. 

    Изпълнителният директор на Агенцията за социално 

подпомагане утвърждава методически ръководства и указания за 

работа по предоставяне на социални услуги. 

      В Република България тече процес на деинституционализация 

на някои бази за социално-педагогическа дейност.  

      Деинституционализацията е процес на замяна на 

институционалната грижа за деца с грижа в семейна или близка 

до семейната среда в общността, като не се ограничава само до 

извеждане на децата от институциите. Това е процес на 

предотвратяване на настаняванията на децата в институциите и 
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създаване на нови възможности за децата и семействата да 

получат подкрепа в общността. 

    Процеса на деинституционализация започва през 2000г., като  

върху неговото развитие оказва силно влияние подготовката на 

България за членство в Евросъюза. Правната рамка на 

социалните услуги в страната се определя от Законът за 

социалното подпомагане и правилника за неговото приложение. 

Законът е приет през 1998г. и регламентира органите за 

управление на услугите, начинът на финансиране, доставчиците и 

условията, на които трябва да отговарят. Създаването и 

развитието на социалните услуги в общността се основават на 

приетите Областни и Общински стратегии за социални услуги. За 

изпълнение на общинските стратегии ежегодно се приема 

годишен план за развитие на социалните услуги на общинско 

ниво. Планът се предостава на изпълнителният директор на 

Агенция за социално подпомагане. Той взема решение за 

промяна на вида и промяна на капацитета на социалните услуги, 

когато са делегирани от държавата дейности. В случаите на 

закриване на социални услуги за деца, задължително се изисква и 

становище на председателя на Държавната агенция за закрила на 

детето. 

    Процесът на деинституционализация на грижите за деца в 

България започва реално през 2000г. с приемане на Закона за 

закрила на детето. Този закон е основният специализиран закон в 

българското законодателство и регламентира държавната 

политика спрямо децата в риск. 

     От 2003г. социалните услуги са децентрализирани и 

управлението им се прехвърля от държавата към общините, като 

делегирана от държавата дейност. Финансирането на 

делегираните дейности се определя на база на финансови 

стандарти за социални услуги. 

    Разработен е Национален план за действие за реформа в 

институционалната грижа за деца в Република България за 

периода 2008г. - 2011г. с цел ускоряване на процеса на 

деинституционализация. Планът е приет от Министерския съвет. 

    През 2008г. Народното събрание приема Национална стратегия 

за детето за периода 2008г. - 2018г. Основната цел на тази 
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стратегия е да се гарантира правото на всяко дете да живее в 

семейна среда. 

    През 2010г. се приема от Министерски съвет Националната 

стратегия  „Визия за деинституционализацията на децата в 

Република България“. Стратегията е насочена към подкрепа на 

семействата и създаване на най-добри условия за развитие на 

децата и реализиране на техния потенциал. Въз основа на този 

стратегически документ в дългосрочен план се очаква 

преминавайки през значителното намаляване на броя на децата в 

институциите, да се достигне до пълното закриване на 

класическия тип институции.   

    В процеса на деинституционализация важна роля има 

предоставянето на социални услуги в общността в подкрепа на 

семействата. По този начин се насърчават общините да създават 

социални услуги, които отговарят на конкретните нужди на 

Общността.  

   Важни политически решения за развитие на определени 

социални групи в обществото и грижата към тях са Стратегията 

за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания  

2008г. – 2015г. и План за действие за осигуряване на равни 

възможности на хората с увреждания 2008г. – 2009г., Политика за 

психично здраве на Р. България за периода 2004г. – 2012г., 

Стратегия за децентрализация и програма за изпълнението на 

стратегията 2006г. – 2009г.   

     До 2000г. държавата е единственият доставчик на социални 

услуги. С приемането на Закона за социалното подпомагане през 

2002г. са регламентирани и останалите участници в процеса на 

управление и доставка на социалните услуги – общини, 

неправителствени организации и бизнеса от България и 

останалите членки на ЕС. Опитът на страните от ЕС с развити 

системи на социални услуги показва, че качествените услуги са 

там, където се обединяват усилията и ресурсите на централна, 

местна власт и частни доставчици.   

    Според анализ изготвен от експертите на АСП, е налице 

устойчива тенденция да намалява броят на настанените деца в 

институциите, като този процес е успореден с разширяване на 

мрежата от резидентен тип услуги. 
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     Към 31.12.2012 г. общият капацитет на домовете за деца, 

лишени от родителска грижа е 2916 места, като заети са били 

2361. Капацитетът на домовете за деца с увреждания е 1372, 

заетите места са 1185.  

      Към 31.12.2016 г. общият капацитет на домовете за деца, 

лишени от родителска грижа е 696 места, от които заети са 479, а 

домове за деца с увреждания вече не съществуват. 

         За тези пет години 2012 г. – 2016 г. общият капацитет на 

специализираните институции - домове за деца, лишени от 

родителска грижа и домове за деца с увреждания е намалял с 

84%, съответно заетите места – с 86 %.  Функциониращите 

специализирани институции за деца в края на 2012 г. са били 122, 

а в края на 2016 г. са 42, това намаление е с 66 %.  

        Едновременно със закриването на институциите значително 

нараства броя на социалните услуги, предоставяни в общността и 

от резидентен тип, които са алтернатива на институционалната 

грижа за деца. 

       През 2012 г. в България са функционирали 338 социални 

услуги за деца с капацитет от 8769 места, от които от резидентен 

тип 124, с капацитет 1375 места. 

      През 2016 г. социални услуги са 605 с капацитет 13 462 места, 

в това число от резидентен тип 320, с капацитет 3949 места. 

      Увеличението на социалните услуги в общността се дължи на 

разкриването на нови услуги от резидентен тип в сравнение с 

останалите социални услуги. Данните показват, че през 2016 г. 

функциониращите социални преходни жилища, центрове за 

настаняване от семеен тип, кризисни центрове и приюти са с 39% 

повече от 2012 г. 

      До 2025г. по данни от експерти на Агенцията за социално 

подпомагане предстои да бъдат закрити всички специализирани 

домове за деца. 

      Към 30.04.2018г. в страната функционират общо 5 специални 

училища за ученици с девиантно поведение - един социално-

педагогически интернат в село Варненци, обл. Силистра и четири 

възпитателни училища-интерната - в село Керека, обл. Габрово, в  

село Завет, обл. Разград, в гр. Ракитово, обл. Пазарджик и в село 

Подем, обл. Плевен. Общият брой на учениците в тях към 30 
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април 2018 год. е 112, като в социално-педагогическия интернат е 

23. 

 

 

СПЕЦИАЛНИ УЧИЛИЩА ПО ВИД към 30.04.2018г.  

по данни от Национален статистически институт 

         

Учебна година   2017/2018  

Общо Специални училища 10 

Възпитателни училища 

интернати  (ВУИ) 

4 

Социално-педагогически 

интернати 

1 

За деца с увреден слух, с 

нарушено зрение  

5 

 

 

 

      Към 01.09.2018г. Домове за деца, лишени от родителска 

грижа от I до XII клас в България вече са закрити. 

     Към 01.09.2018г в България остават четири интерната – 

социално-педагогическият интернат в село Варненци, област 

Силистра и три възпитателни училища–интернати в селата Завет 

(Разград), Ракитово (Пазарджик) и Подем (Плевен). В тях от 

учебната 2018/2019 ще учат общо 86 деца. 

     С това Министерството на образованието и науката 

продължава политиката си за деинституционализация в България.    

       Алтернативи на институционалната грижа за деца са: 

- Реинтеграция в биологичното семейство – това е най-добрият 

вариант за детето. За да бъде успешна реинтеграцията се изисква 

продължителна и усилена предварителна социална работа, както 

с родителите, така и с детето. Отделите закрила на детето 

изготвят индивидуален план за всяко дете при подготовката му за 

интегриране и реинтегриране, като се има предвид положението 

на биологичното семейство, социалния статус, здравословни 

проблеми, преодолени ли са проблемите в живота на 

семейството, довели до настаняване на детето в институция. 
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Планът отчита рисковите фактори при подготовката на 

реинтеграция в семейството. Възпитателят подготвя детето за 

среща със семейството. По достъпен начин на детето се 

предоставя информация за семейството. Работи се за подготовка 

за напускане на съответното социално заведение. Работи се за 

подготовка на семейството за среща с детето. Установява се 

контакт между детето и биологичното му семейство; 

- Настаняване на детето в семейство на родственици или 

близки – това е възможност за детето да живее в семейна среда. 

Семейната среда е биологичното семейство на детето или 

семейството на осиновителите, бабата и дядото или близките на 

детето, или приемно семейство, съгласно допълнитерните 

разпоредби на Закона за закрила на детето. Интеграцията в 

семейство на роднини или близки е добър вариант за детето, в 

който то остава в позната за него среда; 

- Осиновяване – в страната има много семейства, които искат да 

осиновят дете. Осиновяването осигурява на детето семейна среда 

и адекватни грижи. Усилията на държавата са насочени към 

националните осиновявания. В България се прилага въведеното 

от Хагската конвенция изискване - международното осиновяване 

да се приема само когато няма подходящи кандидат-осиновители 

и други възможности за отглеждане на детето в страната. Дете, 

което е получило най-малко три отказа от български кандидат-

осиновители или е било вписано в националния регистър повече 

от една година се включва в регистър за международни 

осиновявания. Важни органи в процеса на осиноваване са 

Съветите по осиновяване, създадени към всички регионални 

дирекции за социално подпомагане в страната и Съветът за 

международни осиновявания към Министерството на 

правосъдието; 

 - Настаняване в приемно семейство – приемната грижа е 

социална услуга за деца, акт на държавната политика за закрила 

на детето  и се предоставя по утвърдени единни държавни 

критерии и стандарти, регламентирани в Закона за закрила на 

детето и Правилника за неговото приложение, Наредба за 

условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на 
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приемни семейства и настаняване в тях, Наредба за критерии и 

стандарти за социални услуги за деца. 

     Приемното семейство са двама съпрузи или отделно лице, при 

което се настанява детето за отглеждане и възпитание съгласно 

договор. Условията и редът за кандидатстване, подбор и 

утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях 

се определят с наредба на Министерски съвет по предложение на 

министъра на труда и социалната политика. Процедурата по 

подбор и оценка се извършва от органите за закрила на детето на 

местно ниво – отделите „Закрила на детето“ в дирекции 

„Социално подпомагане“. Те предлагат професионална подкрепа 

и контролират качеството на предоставянето на социална услуга; 

- Социални услуги, резидентен тип – това е последният 

възможен етап в процеса на деиституционализиране на едно дете 

от институция. Когато е невъзможно настаняване в семейство, 

детето се настанява в услуга от резидентен тип. Услугите от 

резидентен тип са услуги, които предлагат среда за живот, 

максимално близка до семейната и в нея живеят не повече от 15 

клиента, съгласно Закона за социалното подпомагане и 

Правилника за неговото приложение.  

   В страната са развити следните услуги от резидентен тип: - 

център за настаняване от семеен тип, център за временно 

настаняване, кризисен център, преходно жилище, защитено 

жилище, наблюдавано жилище, приют. 

   В България през последното десетилетие се изградиха стотици 

резидентни услуги, които поемат децата от институциите. В 

последните години бяха утвърдени финансови стандарти за 

социални услуги, чрез които държавата определя обема на 

предоставяните средства за всяко дете, ползващо социална услуга 

от резидентен тип. 

   В Центровете за настаняване от семеен тип децата живеят в 

малка къща, те посещават училище, срещат се с приятели от 

квартала. В България първият център е открит през 2007г. В 

страната до юни 2009г. общият брой на такива центрове е 26. 

   Защитените жилища са малки къщички или разпръснати в града 

апартаменти. Те работят на принципа на малката група и 

развиват самостоятелност. 
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    Съвременни алтернативни форми на грижа за деца, 

настанени в институции. 

    Домовете за деца, лишени от родителска грижа се определят 

като традиционна форма за обгрижване на децата в 

неравностойно социално положение в България. През последното 

десетилетие в страната ни навлизат различни алтернативни 

форми като например приютите, детските селища „SOS – 

Киндердорф”, приемната грижа, така наречените съботно-

неделни семейства и др. Общото във всички форми е социалният 

контингент за работа с децата в неравностойно социално 

положение. Целта на тези алтернативни форми е отглеждането, 

възпитанието и ресоциализацията на децата в рискови групи. 

     Приемното семейство: - то е една от най-съвременните 

алтернативни форми на грижа за деца, настанени в институциите. 

Приемната грижа се приема като алтернативна форма на грижа за 

деца в специализирани институции и играе ролята на 

настойничество или попечителство. Отглеждането и 

възпитанието на настаненото дете в приемното семейство се 

разглежда като професионална дейност с ясно изразени 

педагогически аспекти.       

    Приемното семейство дава възможност за нормално 

удовлетворяване на потребността от пълноценно общуване на 

децата със социалната среда. Тази форма се използва най-често за 

помагане на деца за кратък период, когато биологичното 

семейство изпитва криза или за по-дълъг период от време при 

тежко заболяване и проблеми в семейството.   

    Към 30 ноември 2016 г. децата, отглеждани в приемните 

семейства по проекта „Приеми ме 2015“ в 140 общини - 

партньори, са общо 2 053, според текущият мониторинг за 

изпълнението на индикаторите по проекта. Утвърдените приемни 

семейства в регистъра също към тази дата са 

общо 2183 (2165 професионални и 18 доброволни). 

      SOS детските селища са други алтернативни форми за 

отглеждането и възпитанието на деца в рискови групи.  

    Сдружение SOS Детски селища България е учредено на 

2.08.1990г. в София. Регистрирано е в Софийски градски съд на 

15.03.1991г. като българско юридическо лице с нестопанска цел и 



22 

е вписано под № 20021009009 в Централния регистър към 

Министерство на правосъдието като организация, работеща в 

обществена полза. 

    Българското сдружение е редовен член на международната 

организация за социално развитие SOS-Киндердорф 

Интернационал, обединяваща самостоятелни национални SOS 

асоциации в 133 страни по света. 

    Подходът, фокусиран върху детето е основополагащ за 

дейността. Той предполага предоставяне на услуги или 

осигуряване на вид грижа, съобразени с най-добрия интерес на 

всяко едно дете. 

   Дейността на Сдружението е концентрирана в двe локации, 

където се прилага програмата “SOS Детско селище”. Първата 

локация, в която се работи обхваща София – Радомир – Дрен, а 

втората – Велико Търново – Габрово - Трявна. 

   Сдружението осигурява семейство и здравословна среда за 

развитието и израстването на лишени от родителска грижа деца в 

SOS детските селища в Трявна и Дрен и SOS младежките домове 

в София и Велико Търново. Същевременно SOS Детски селища 

България оказва действена помощ на деца, които са в риск да 

загубят грижата на своите родители, чрез Центровете за семейно 

консултиране и подкрепа в София, Габрово, Велико Търново и 

Радомир в рамките на Програмата за подкрепа на семейството и 

превенция на изоставянето. Сдружението развива и 

застъпнически дейности съгласно Конвенцията на ООН за 

правата на детето. 

   Към 26.01.2015г. Сдружението SOS Детски селища България 

започна прилагането на дългосрочна стратегия за устойчиво 

развитие, с която  цели да отговори на сериозните промени в 

досега познатите модели на грижа за деца в риск. Стратегията е 

подготвена на базата на международната и местната експертиза 

на организацията и е в синхрон с държавната политика, 

определена от Държавната агенция за закрила на детето и 

Агенцията за социално подпомагане. Стратегията е съгласувана 

предварително с международната SOS организация и с нея са 

запознати по-големите дарители и партньори на SOS Детски 

селища България. В нея е предвидено детските селища на 
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сдружението в страната да се развият така, че да отговорят по 

възможно най-добър начин на новите разбирания и схващания за 

осигуряване на пълноценно детско развитие. 

    Традиционния модел на SOS Детско селище, който бе изграден 

в с. Дрен се заменя с нов - на интегрирано в градска среда в 

София и Перник SOS Детско селище. 

    В много европейски държави като Австрия, Финландия, 

Норвегия, Естония, Унгария и Косово, SOS семействата живеят в 

апартаменти и къщи в градовете сред всички други семейства, 

като същевременно връзките помежду им са запазени и формират 

нова общност със свой облик. С децата и родителите 

продължават да работят специалисти, като се запазва и развива 

ролята на подкрепящият екип. 

 

             Анализът на представеното във втора глава 

съдържание дава възможност да бъдат експлицирани 

следните обобщения и изводи: 

 

     1. Социално-педагогическата дейност в България се реализира 

чрез социални услуги, които са групирани както следва: социални 

услуги, които се предоставят в общността и специализирани 

институции за предоставяне на социални услуги, които се 

предоставят краткосрочно или дългосрочно. 

    Социално-педагогическите дейности реализирани в тях, са 

следните: 

- обхващане на деца и лица в неравностойно положение и в риск 

от влошаване качеството на живот, социална изолация, ограничен 

достъп до здравни, социални и образователни услуги; 

- индивидуално консултиране, посредничество, подкрепа, 

включване в програми за социална интеграция и ресоциализация; 

- оказване на подкрепа, застъпничество, фамилно консултиране и 

терапия, тренинги, социално-правни консултации, мобилна 

работа;  

- комплексна рехабилитация, обучение за развитие на умения, 

обучение за общуване и живот в обществото, изграждане на 

трудови навици, двигателно и психическо развитие и 

координация с останалите членове на обществото; 
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- оказване социална помощ на възрастни и стари хора, 

окуражаване за участия в различни тренинги – за самопознание и 

саморегулиращо поведение, арт терапии и други. 

     2. Реализирането на социално-педагогическите дейности се 

подпомага от институции, ръководещи социалната дейност в 

страната: Министерство на труда и социалната политика, 

Агенция за социално подпомагане с нейните териториални 

поделения Дирекции „Социално подпомагане“, Агенция по 

заетостта с нейните териториални поделения „Бюра по труда“, 

НОИ с неговите териториални поделения и други.  

    Посочена е кратка характеристика на социално-

педагогическите бази в България, като са изтъкнати всички техни 

особености, с оглед реализирането на тяхната мащабна социална 

дейност. 

     3. В базите за социално-педагогическа дейност се реализира 

корекционно-възпитателна дейност чрез интегрирано 

образование и чрез средствата за корекционно-възпитателна 

дейност: обучение и образование, трудова дейност, игрова 

дейност, обществено-полезна дейност и лечебно-оздравителна 

дейност. По този начин се формира личността на потребителите 

на социални услуги така, че те да бъдат приемливи и признати от 

цялото общество.  

     4. В центъра на социално-педагогическата дейност стои 

възпитанието с неговите основни компоненти и съдържание. 

Това е съвкупност от съзнателни действия и преднамерени 

влияния върху човека, упражнявани от друг човек с цел да го 

формира и развива, съобразно изискванията на обществото. 

Възпитанието включва в своя обем качеството на понятията, 

възгледите, чувствата, убежденията, представите, уменията, 

навиците, постъпки, мотиви, които се формират у възпитаника в 

процеса на неговото взаимодействие с възпитателните фактори.  

     5. В социално-педагогическата дейност се имат предвид 

всички страни на възпитанието: 

- нравствено възпитание – формира общочовешки нравствени 

характеристики на личността; 

- трудово възпитание – формиране на трудови навици и трудов 

облик в съответствие с общочовешкия идеал за трудов човек; 
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- естетическо възпитание – формиране на естетически облик 

типичен за обществото; 

- физическо възпитание – формиране у човека на физически 

облик, желан от всеки индивид и обществото. 

     6. Финансирането на социално-педагогическата дейност в 

базите от социалната система в България става чрез: 

- финансиране на заведенията за социални услуги: чрез 

държавния бюджет, чрез общинските бюджети, от физически или 

юридически лица, със смесено участие-  финансиране съвместно 

от общини и частни физически и юридически лица;  

- финансиране на педагогическите заведения, съгласно Закона за 

народната просвета – финансиране на училища и детски градини 

с държавни средства и набиране на приходи от собствени 

източници; 

- финансиране на дейности по Закона за закрила на детето – от 

държавния бюджет, общинския бюджет, национални и 

международни споразумения в областта на грижата за деца; 

- финансиране на ВУИ, СПИ и ДМСГД от държавния и 

общинския бюджет, дарителска дейност или други източници; 

- финансиране от неправителствени организации по различни 

фондове и проекти. 

    В България финансовото осигуряване на социалните услуги се 

осъществява по два основни начина: централизиран и 

децентрализиран. В Закона за социалното подпомагане са 

посочени източниците на финансиране на социалните услуги. 

Това са републиканския бюджет, общинските бюджети, 

национални и международни програми, дарения от местни и 

чуждестранни физически и юридически лица, средства от фонд 

„Социално подпомагане“ и други източници, възможно е и 

смесено публично-частно финансиране. 

    Финансирането на социално-педагогическата дейност е 

свързано най-вече с предоставяне на качествени социални услуги, 

които да подпомогнат изграждането на качествени личности, 

достойни да функционират като самостоятелни социални 

единици в обществото. 

     7. Управлението на базите на социалната система се основава 

на редица основополагащи теории и може да се възприеме като 
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целенасочен начин на въздействие върху поведението на базите 

за социално-педагогическа дейност за достигане на 

предварително поставените им цели. 

    Всяка организация за социално-педагогическа дейност  

функционира като социална организация и на нея са и присъщи: 

планиране, организиране, мотивиране и контрол. 

     8. Методите, чрез които се управляват организациите за 

социално-педагогическа дейност са също така и методи на всяка 

социална организация. А те са: организационно-разпоредителни 

методи, икономически методи и социални методи. Специфични 

са само методите за практическо обучение по специалност 

„Социална педагогика“ – наблюдение, интервю, беседа, 

консултиране, генограма, оценка на потребностите, оценка на 

риска, план за действие, работа по случай, работа в група и други. 

     9. В България тече процес на деинституционализация на някои 

бази за социално-педагогическа дейност, която е замяна на 

институционалната грижа с грижа в семейна или близка до 

семейната среда. Това дава възможност на децата и лицата да 

получат подкрепа в общността. 

 

       В Глава трета от дисертационния труд „Социално-

педагогическата дейност в базите от социалната система в 

Европа“ са разгледани следните основни видове детски и 

младежки селища: SOS детски селища,  Песталоци детски 

селища, Алберт Швайцер детски селища, Каритас детски селища.  

SOS детски селища  

      Херман Гмайер основава първото детско SOS селище в гр. 

Имст в провинция Тирол, Австрия. 

Повод за създаване на селището са безбройните бетстващи деца и 

следвоенното време. SOS детските селища са разпространени 

днес в цяла Германия и в Европа. Концепцията на SOS селищата 

се основава на четири принципа: - майката, братята и сестрите, 

къщата, селото. 

      Майката – всяко дете от селото има своя SOS майка. Тя става 

за него постоянно лице за контакти. Майката в SOS детското 

селище е глава на семейството, разполага със собствен бюджет и 

води домакинството си самостоятелно. В свободните си дни 
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майката се замества от семейна помощничка или кандидат - 

майка. 

     Братята и сестрите – родните братя и сестри не биват 

разделяни. Те живеят в едно и също SOS семейство. В SOS 

детските селища се настаняват деца до десет годишна възраст, но 

ако става въпрос за кръвни братя и сестри се настаняват и по-

големи деца. Семействата се състоят от пет или повече деца. 

Съвместно съжителстват момичета и момчета от различни 

възрасти. 

      Къщата – всяко SOS семейство обитава собствена къща. 

Трапезарията и всекидневната са централната социална точка на 

къщата, където протича семейният живот. 

      Селото – SOS детските селища се състоят от десет до 

петнайсет къщи. Начело на ръководството на селото стои 

ръководител. Той се подпомага от асистент и педагогически 

професионалисти. Към интеграция с останалата обществена 

дейност се стремят детските селища. Децата посещават местните 

училища, а младежите изнесени извън селището външно 

разположени групи за съжителство. 

       Песталоци детски селища 

      Лекарят д-р Корти основава първото детско селище 

Песталоци в  Троген, Швейцария.  През 1947г. и в Германия д-р 

Фишер и д-р Граф основават детско селище Песталоци. То 

подслонява социално изолирани деца, сираци и попаднали в беда 

деца от всички националности. В наши дни децата живеят със 

своите домашни родители, заедно с техните родни деца в селище, 

което се състои от тринадесет семейни къщи. Майката възпитава 

и се грижи за децата и домакинството, подпомагана от 

помощничка. Майката по принцип е с педагогическо 

образование. Бащата обикновено е обучаващ в някои от 

предприятията, собственост на селото. В селото обикновено има 

кухня, пекарна, оранжерия, градина, земеделие, овощна градина, 

дърводелница, строителство, където работи бащата. Семейството 

остава заедно около десет години, докато по-големите деца 

станат самостоятелни. След това съпрузите могат да приемат 

нови деца и да останат още един период от живота си в селото 

или да го напустнат. 
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      Алберт Швайцер детски селища  

      В град Валденбург в провинция Баден Вюртемберг в 

Германия е основано първото Алберт Швайцер детско селище. В 

наши дни има многобройни подобни заведения, особено в новите 

федерации от бившата Източна Германия. Характерни принципи 

за детските селища Алберт Швайцер са: 

- Стабилност на хората, с които се изгражда връзка чрез 

домашните родители, братя и сестри; 

- Нормална среда чрез живот в семейството; 

- Педагогическо образование на майката; 

- Икономическа и педагогическа самостоятелност на 

семейството; 

- Селото се състои от десет до двадесет семейства; 

- Ръководството на селото се осъществява от педагогически 

персонал. 

   Към своите собствени деца съпружеската двойка със социален 

ангажимент приема в своето семейство още между пет и седем 

деца на възраст от 0 до 12 години. Родните братя и сестри не 

биват разделяни, дори и когато детето е над дванадесет години. 

Майката е назначена в селото и е със социално-педагогическо 

образование. Бащата упражнява свободно професията си. 

Семейството получава помощ от домашна помощничка, в 

зависимост от това колко е голямо. Семейството е икономически 

и педагогически самостоятелно. След дълги години съвместен 

живот (от 10 до 15 години) дадена семейна група може да се 

премести извън рамките на селото като „изтичаща група“. В този 

случай не се приемат повече нови деца и след напускане и на 

последното дете договорът с родителите се прекратява. 

      Каритас детски селища 

      През 1946г. в Германия свещеникът Хайнрих Магнани 

основава първото католическо детско селище. През 2015г. в 

Германия има шестнадесет Каритас детски селища. Тяхната 

големина варира между четири и двадесет и четири групови 

къщи, като най-често са седем къщи. Концепцията на Каритас 

детски селища се основава на следните принципи: 

- Живот в група и близост до семейството; 

- Коедукативно възпитание; 
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- Възрастови граници на децата между 0 и 20 години; 

- Възпитатели и от двата пола; 

- Селищна структура, диференцирана структура на 

предложенията, дневни групи, лечебно-педагогическа помощ. 

    Приемат се деца без родители, братя и сестри, деца с много 

поведенчески проблеми и проблеми в училище. Много от 

детските селища Каритас са професионално структурирани като 

социално-педагогически или лечебно-педагогически домове с 

групи за съжителство. В тях работят на смени професионалисти. 

    В Европейския съюз през последните 25 години настъпват 

много промени в институционалната грижа за деца и се 

диференцират различни форми на обгрижване. На едно от 

първите места при диференциране на ориентирани към семейната 

среда услуги за деца, настанени извън родното семейство се 

нарежда Германия. 

    Германската система за закрила на деца, лишени от родителска 

грижа се характеризира с три типични форми на помощ както 

следва: подкрепящи семейството, допълващи семейството и 

заместващи семейството.    
    В Германия е приет Закон за гарантиране на качеството и 

укрепване на закрилата на потребителите при оказването на 

грижи през 2001г. Той допълва и доразвива Единадесетото 

издание на Социалния кодекс – Книга ХI, в раздела “Проверка на 

ефективността и осигуряване на качеството на социалните 

грижи“. Контролът върху качеството и ефективността на 

извършените социални грижи се осъществява от експерти. 

Експертите се определят от управителните съюзи, създадени към 

касите за грижи в съответните провинции, където се акумулират, 

управляват и разпределят средствата от осигуровката за грижи. 

   В Германия проблемът с контрола и качеството при оказването 

на грижи е осъзнат от широката общественост. Въвежда се 

социална осигуровка за грижи със Закон за осигуряването - Care 

Insurance law (01.01.1995 г.) 

    Чрез застраховка срещу риск от възникването на потребност от 

грижи правото на социално обслужване придобива нова 

значимост. Оказването на грижи зависи само от степента на 
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потребност от грижи, без да се имат в предвид доходите и 

материалното състояние на потребителя на грижите. 

 

       Анализът на представеното в трета глава съдържание 

дава възможност да бъдат експлицирани следните обобщения 

и изводи: 

 

    1. В Европа съществуват социални бази като: SOS детски 

селища; Песталоци детски селища; Алберт Швайцер детски 

селища; Каритас детски селища. От последните в България 

единствено действат SOS детски селища. 

    2. Социално-педагогическата дейност в Европа има за задача 

да създаде по-добри условия за живот за деца и младежи, когато 

същите не могат временно или за по-дълъг период да живеят в 

собствените си семейства. Социалните услуги са ориентирани 

към семейна среда и алтернативни други услуги, които се стремят 

да сведат до минимум границата между резидентната грижа и 

нормалната семейна среда. България върви по европейски път за 

развитие на социалните услуги, към услуги в общността. 

    3. В различните Европейски страни съществуват различни 

социални практики. Такива са в Германия, Великобритания, 

Чехия, Дания, Швеция, Финландия и други, и те са подробно 

анализирани в трета глава на дисертацията, чиято цел е една: 

подпомагане на деца и лица в риск, гарантиране на техния 

жизнен стандарт и интегриране в обществото. 

    4. Съществуват различни практики в различните Европейски 

страни по управлението и финансирането на базите в социалната 

система, например:  

    - Във Франция заведенията за социални услуги се финансират 

от държавния бюджет, националното осигуряване и таксите 

заплащани от лицата; 

    - В Швеция финансовото обезпечаване се определя от Закона 

за социалните услуги; 

    - Във Великобритания – финансирането става на база приетите 

национални стандарти; 

    - В Чехия финансирането на социални услуги е въз основа на 

приет бюджет за съответната година, и т. н. 
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    За финансирането в България е посочено вече в дисертацията. 

То е: държавно, общинско, от физически или юридически лица, 

със смесено участие – финансиране съвместно от общини и 

частни физически и юридически лица. 

    5. Приликите в дейността на социалните бази в Европа и 

България са: 

    - намаляване броя на хората в специализираните институции за 

предоставяне на социални услуги и намаляване броя на самите 

институции; 

    - преход към поставяне на човека в общността и семейната 

среда; 

    - подобряване на материално-техническата база; 

    - насочване на социалните услуги към най-уязвимите групи в 

обществото – възрастни, самотни хора, хора в неравностойно 

положение, деца в риск, малцинствени групи; 

    - създаване на алтернативни социални услуги – дневни и 

кризисни центрове, защитени жилища, домашни социални услуги 

и др.; 

    - налице са общи тенденции в развитието на социалната услуга 

„приемна грижа“; 

    - засилено участие на неправителствените организации в 

доставянето на социални услуги. 

    6. Налице са и съществени разлики в дейността на социалните 

бази в Европа и България, най-съществените от които са: 

    - В България все още има настанени деца в специализирани 

институции, например в Домовете за медико-социални грижи, 

Социално-педагогическите интернати и Възпитателните 

училища- интернати; 

    - По-малко са у нас услугите за деца от семеен тип; 

    - Съществуват разлики в законодателството; 

    - В Европейските страни делът на социалните услуги, 

предоставяни от частни лица е много по-висок от тези в 

България; 

    - Страните от Европа имат много по-развита система за 

социални услуги, чрез която се компенсира липсата на доходи, 

заетост и други; 
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    - В България много от сградите, в които се помещават 

социалните услуги не отговарят на европейските изисквания; 

    - Все още у нас не е осигурен навсякъде лесен достъп до 

жилищните и административните сгради за лицата с увреждания; 

    7. Социалните институции както в Европа, така и в България са 

изградени структури за социализация и интеграция на човека в 

обществото, за адаптацията му към обществения живот, както и 

форма на социален контрол върху индивидуалното и груповото 

поведение.     

    8. Европейските и българските социални услуги целят 

социално включване – създаване на условия и възможности в 

най-висока степен за участие на лицата в обществения живот. 

Това социално включване се реализира чрез предоставяне на 

социални услуги в общността и в специализирани институции. 

    9. Удовлетворяващо е, че както в Европа, така и в България се 

развива, така наречената услуга „приемно семейство“ като една 

от най-съвременните алтернативни форми на грижа за деца, 

настанени в институции. То дава възможност за нормално 

удовлетворяване на потребността от пълноценно общуване на 

децата със социалната среда. 

    10. Както в Европа, така и в България основен социален агент 

се явява държавата като устойчива форма на организация за 

съвместната дейност на хората. Тя е основният „финансист“ на 

социалните услуги. Все още не е напълно децентрализирала 

своите задължения към общините и неправителствените 

организации. Този процес и на европейско и на българско ниво 

продължава да се развива. 

    11. Социалните политики както в европейските държави, така и 

в България имат общи характеристики: 

     - практическата реализация на социалната справедливост в 

обществото; 

    -  отчитане на социалните интереси на различните групи и 

слоеве на населението от гледна точка на действителното 

задоволяване на техните рационални потребностти; 

    - социална защита на всички рискови групи в обществото и 

повишаване на техния жизнен стандарт. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

      Проведеното теоретично изследване и обобщените резултати 

показват значимостта на:  Социално-педагогическата дейност, 

която разглеждана в професионален контекс е сложен феномен. 

Тя обединява множество професии, функции и професионални 

роли. Нейната основна цел е да бъдат удовлетворени социалните 

и личностните интереси, и потребности на различни слоеве от 

населението. 

      Съществуват различни теории за социално-педагогическа 

дейност.  Общото между всички тях е, че тяхната насоченост 

определя принципите на социалната дейност: принцип на 

хуманизъм, свобода на личността, социална справедливост, 

зачитане правата на личността, социално партньорство и други. 

      Основният процес, на който се опира социално-

педагогическата дейност е процесът на социализация. 

Социализацията се свързва със социално познание, социално 

общуване, овладяване навици за практическа дейност. 

      Социално-педагогическата дейност в България се реализира, 

чрез социални услуги в общността и специализирани институции 

за предоставяне на социални услуги. Всички те могат да се 

предоставят краткосрочно или дългосрочно. 

       Реализирането на тези социално-педагогически дейности се 

подпомага от институции, ръководещи социалната дейност в 

страната: Министерство на труда и социалната политика, 

Агенция за социално подпомагане с нейните териториални 

поделения Дирекции „Социално подпомагане“, Агенция по 

заетостта с нейните териториални поделения „Бюра по труда“, 

НОИ с неговите териториални поделения и други. 

        В България тече процес на деинституционализация на някои 

бази за социално-педагогическа дейност, която е замяна на 

институционалната грижа с грижа в семейна или близка до 

семейната среда. 

        Социално-педагогическата дейност в Европа има за цел да 

създаде по-добри условия за живот на деца и младежи, когато 

същите не могат временно или за по-дълъг период да живеят в 
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собствените си семейства. Социалните услуги в европейските 

страни са ориентирани към семейна среда и алтернативни други 

услуги, които се стремят да сведат до минимум границата между 

резидентната грижа и нормалната семейна среда. 

        Във връзка с поетите ангажименти и спогодби за 

сътрудничество с ЕС, България върви по европейски път за 

развитие на социалните услуги, към услуги в общността, близки 

до семейната среда. 

        В резултат на проведеното изследване могат да се очертаят 

следните изводи: 

    - социално-педагогическата дейност се опира на механизмите 

на самата социализация и чрез нея се осъществява и цялостното 

социално развитие на личността; 

      - социалната среда – макросреда и микросреда е фундамента 

на социално-педагогическата дейност. Всяка личност, сама и 

участвайки заедно с други личности в различни общности, 

създава и променя социалната среда; 

       - социално-педагогическата дейност в България се реализира 

чрез социални услуги, които са групирани както следва: социални 

услуги, които се предоставят в общността и специализирани 

институции за предоставяне на социални услуги; 

       - в базите за социално-педагогическа дейност в България се 

реализира корекционно-възпитателна дейност чрез интегрирано 

образование и чрез средствата за корекционно-възпитателна 

дейност: обучение и образование, трудова дейност, игрова 

дейност, обществено-полезна дейност и лечебно-оздравителна 

дейност; 

        - най-съществените прилики в дейността на социалните бази 

в Европа и България са:  намаляване броя на хората в 

специализираните институции за предоставяне на социални 

услуги и намаляване броя на самите институции, преход към 

поставяне на човека в общността и семейната среда; 

         - най-съществените разлики в дейността на социалните бази 

в Европа и България са: по-малко са у нас услугите за деца от 

семеен тип, в България все още има настанени деца в 

специализирани институции, съществуват разлики в 

законодателството, в Европейските страни делът на социалните 
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услуги, предоставяни от частни лица е много по-висок от тези в 

България. 

         На основата на направените изводи могат да се отправят 

следните препоръки:   

         1. Да се разшири обхвата на социалните услуги в България, 

като се предложат нови и по-разнообразни услуги за децата в 

риск и се използват добрите европейски практики. Да продължи 

реформата по посока разрастване на услуги в общността, близки 

до семейната среда. 

          2. Задълбочаване на политиката на децентрализация в 

България, с оглед разширяване на правомощията на общините по 

отношение на предоставянето на социални услуги в общността, 

като се засили  дейността на Неправителствените организации в 

социалния сектор в България. 

          3. Реформиране на институциите за социални услуги в 

посока приближаване към семейната среда, обособяване на малки 

групи, наподобяващи семейство, настаняване на децата в малки 

групови семейни домове от селски тип от рода на SOS детски 

селища и в по-късен етап интеграцията им в  градовете. Да се 

създадът нови детски селища в България, в които децата да бъдат 

преместени от институциите в семейства/група с майка – педагог, 

в германската практика са познати такива детски селища 

Песталоци и Алберт Швайцер. 

          4. Да бъдат напълно изведени децата от институциите и да 

бъдат настанени в приемни семейства,  в семейство на 

родственици или близки, реинтеграция в биологичното им 

семейство. 

          5. Необходимо е да се разшири обхвата на услугите от 

резидентен тип: - център за настаняване от семеен тип, център за 

временно настаняване, кризисен център, преходно жилище, 

защитено жилище, наблюдавано жилище, приют. 

           6. Необходимо е да се извършат значителни промени в 

законодателната уредба на Република България – Закона за 

социално подпомагане, Закона за закрила на детето, Семейния 

кодекс и др., които да предложат нови стратегии и по-добри 

условия за децата в риск. Социалното законодателство да бъде 

насочено към плурализиране на предлаганите услуги чрез 
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включване на разнообразни доставчици, изработване на 

конкретни стандарти за всяка социална услуга. 

            7. Да се използват ефективни форми на финансиране на 

алтернативни модели в неправителствения сектор с оглед 

реализация на качествени социални услуги, субсидии от страна 

на държавния бюджет, общинските бюджети, финансиране от 

национални и международни програми, дарения и спонсорство от 

местни и чуждестранни физически и юридически лица и др. 

             8. Необходимо е създаването на специални програми за 

обучение, провеждане на квалификационни и 

преквалификационни курсове с цел повишаване на 

професионалната квалификация на специалистите по социална 

работа в социалните заведения и предоставяне на услуги извън 

социалните институции. 

           9. Активно участие на общините и неправителствените 

организации в качеството им на доставчици на социални услуги в 

България, посредством реализиране на институционални планове, 

общински стратегии и програми. 
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НАУЧНИ ПРИНОСИ 

 

1. На базата на обстоен анализ на литературни източници и 

нормативно законова база са изведени съществени теоретични 

аспекти на социално-педагогическата дейност в базите от 

социалната система. 

 2. Обстойно са разгледани базите от социалната система, 

тяхната структура и форми на дейност. 

 3. Направен е пълен сравнително- съпоставителен анализ на 

базите от социалната система в България (област Шумен) и ЕС, и 

са изяснени приликите и разликите между тях. 

 4. Изведени са препоръки и становища в теоретичен аспект за 

възможностите за преустройство и усъвършенстване на базите от 

социалната система у нас. 
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