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Дисертацията се състои от увод, концепция, три глави, заключение, списък на 
използваната литература и приложения, с общ обем от 211.  
 

Литературата се състои се от общо 123 заглавия, от които:  
на кирилица – 86 заглавия; на латиница – 12 заглавия; интернет източници – 8 и нормативни 
документи – 17.  
 

Текстът на дисертацията е илюстриран с 25 таблици и 23 фигури, и допълнен с 3 
приложения.  
 
Обемът на основния текст на дисертацията (увод, въведение, концепция, три глави и 
заключение) се състои от 167 страници.  
 
 
 

Дисертационният труд е обсъден и насочен към защита от Катедра „Социална работа“ на 
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ на 13.07.2022 г.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защитата на дисертационния труд ще се състои на 30.09.2022 г. в Корпус 2, зала № 211 на 
Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, от 13:00 
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УВОД 
 

В днешно време разбирането за управление на социалните услуги за деца включва всички 
управленски функции. Това включва финанси и счетоводство на социални организации, 
разработване на мисии и концепции, градски и социален маркетинг, връзки с обществеността, 
организационно развитие, управление на човешките ресурси, управление на проекти, управление 
на качеството и други поддисциплини на управлението и бизнес администрацията. 

В настоящия дисертационен труд е направен опит да се изведат характеристиките на 
социалните услуги за деца и тяхното управление.  

 
 

КОНЦЕПЦИЯ 
Настоящият дисертационен труд е научноизследователски труд, посветен на социалните 

услуги за деца и тяхното управление.  
В изпълнение на цялостната реформа за повишаване качеството на грижа и подобряване 

на положението на децата в специализираните институции се изпълняват националните и 
общински стратегии за закрила на детето, работейки в най-добрия интерес на детето.  

Актуалността на дисертационния труд се определя от това, че предоставянето на 
социални услуги за деца цели създаването на условия за пълноценно развитие чрез грижа и 
подкрепа на децата в общността и децата в риск. Причините за наличието на деца в риск са 
разнообразни – от социалната им среда до различни здравословни проблеми, като статута на 
децата в неравностойно социално се разглежда в контекста на семейната и извънсемейната среда, 
в която е отглеждано и възпитавано детето. Някои от факторите, познати на обществото и 
причини за появата на деца в риск, са: 

- извършено престъпление или насилие над деца (има се предвид и наличието на 
агресивни прояви); 

- ниско културно-образователно ниво на родителите, съчетано с икономически проблеми 
в семейството (социален статус и финансови затруднения); 

- физическо и психическо малтретиране на подрастващите от родителите, както и 
сексуалното посегателство върху тях; 

- конфликтни семейства (родители, пристрастени към наркотици алкохол); 
 - „доведени” семейства. 
Заради изброените по-горе фактори, общността на тези деца се подразделя на три основни 

групи : 
1) Деца, живеещи и възпитавани в естествена семейна среда, която е и причина за 

възникване на отклонения в поведението при  децата в такива семейства (семейства в развод, 
деца с един родител, децата от малцинствени етнически общности). 

2) Деца, отглеждани и възпитавани в извънсемейна, т. е. институционална среда 
(деца–сираци; деца, чиито родители са се отказали от родителските си права, разпоредени са 
ограничения за тези им права или са лишени от тях с решение на съответния компетентен орган). 

3) Деца в неравностойно социално положение (деца с увреждания). 
Тъй като всичко това може да доведе до сериозни последици в развитието на едно дете и 

да доведе до конфликти или да бъде предпоставка за упражняване на насилие върху 
подрастващите, такива деца се поставят в графа деца в риск. 

Р. Михайлова сочи, че (Михайлова, Р. (2015 a, с.64) към действащия в настоящия момент 
в страната Закон за закрила на детето е описано настаняването в институция, което се разглежда 
като крайна мярка за закрила на детето, след като са изчерпани възможностите на мерките за 
закрила в семейна среда. През 2000 г. – 2003 г. е приета правителствена стратегия и план за 
действие за закрила на правата на децата. Те предвиждат намаляване на броя на децата, 
постъпващи в институциите, чрез превенция на изоставянето и реинтеграция на децата в семейна 
среда, както и подобряване на условията на живот на децата, оставащи в институциите. Г. 
Димитрова пише, че (Димитрова, Г. 2012, с.122) държавата провежда целенасочена реформа в 
сферата на социалните услуги от 2000 г. Тя стартира първо в сферата на социалните услуги за 
деца и след това преминава и към услугите за други възрастови групи. Реформата е насочена към 
децентрализация на социалните услуги и преминаване към създаване на социални услуги в 
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общността, които индивидуализират подхода към хората и групите в риск. Целта е 
интегрирането им в социални общности. Общините поемат отговорността за управлението на 
социалните услуги на местно ниво. До 2000 г. държавата е единственият доставчик на социални 
услуги. С приемането на Закона за социалното подпомагане през 2002 г. 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 
(Закон за социално подпомагане).  

Процесът по закрила на детето се осъществява и чрез редица мерки, които се изразяват в 
насочване към подходящи социални услуги за деца, предоставяни в общността, включително и 
от резидентен тип (Жечев, Ж. 2014). 

Фокусът при организирането, предоставянето и управлението на социалните услуги за 
деца е детето със своята уникалност на възможностите за реализация, без значение на етническа 
принадлежност, пол, увреждане, възраст, социално положение. Развитието и реализирането на 
социалните услуги за деца и семейства следва европейските и национални принципи на 
хуманност и солидарност като осигурява достъпни и качествени социални услуги в общността, 
интеграция, съобразена с индивидуалните потребности и грижа за децата от рисковите групи за 
ефективно социално включване. 

Дисертацията е насочена към цялостно систематично изследване на социалните услуги за 
деца в теоретичен и практически план, за да се определи същността им и характеристиките на 
тяхното управление. Целенасочено се изследва управлението на социалните услуги като се 
констатират нагласите и отношението на работещите в тях.  

Всичко, отразено дотук, определя и предполага обосноваването на целта, задачите, обекта, 
предмета и хипотезата на настоящата дисертационна разработка. 

 
ЦЕЛТА на дисертационния труд е да се систематизира, обобщи и анализира научната 

и практическа информация за социалните услуги за деца като се изведат характеристиките 
на тяхното управление.  

За постигане на целта на дисертационния труд се решават слените ЗАДАЧИ: 
1. Проучване и систематизиране на информационния базис, свързан със същност 

и разбирания на социалните услуги за деца. 
2. Анализ на действащото законодателство (закони и подзаконови нормативни 

актове) на социалните услуги за деца. 
3. Извеждане характеристиките на видове социални услуги за деца. 
4. Определяне характеристиките на процеса на управление в социалните услуги 

за деца. 
5. Провеждане на емпирично изследване на нагласите и отношението към 

управлението на социалните услуги за деца.  
6. Анализиране на резултатите от анкетно проучване мнението на служители в 

социалните услуги за деца. 
ОБЕКТ на изследване в дисертационния труд са социалните услуги за деца.  

ПРЕДМЕТ на изследване в дисертационния труд е процеса на управление на 
социалните услуги за деца. 

ХИПОТЕЗАТА, която се доказва в дисертационния труд е, че правилното управление 
на социалните услуги за деца води до създаването на добри условия за пълноценно развитие на 
децата и полагането на адекватни грижи и подкрепа.  

 
 
 
МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 
В настоящата дисертационна работа при решаването на изследователския проблем са 

използвани различни методи:  

1. Проучване и анализ на литературни източници -  използва се, за да се 
установи има ли разработени теоретични подходи за решаване на проблемите, свързани с 
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управлението на социалните услуги за деца. Анализът на литературните източници осигурява 
теоретичната база при решаване на проблема, заложен в целта и задачите на изследването. 

2. Анкета  - чрез предварително съставен въпросник се събират данни от 
емпирично изследване на нагласите и отношението към управлението на социалните услуги за 
деца. За да се повиши качеството на анкетата, тя трябва да отговори на редица изисквания, някои 
от които са:  

 поставените въпроси трябва да бъдат разбираеми, ясни, достъпни за 
съответната възраст, като се подреждат от по-леки към по-трудни; 

 чрез въпросите не трябва да се внушават отговорите, а да се оставя възможно 
по-голяма самостоятелност на анкетирания за търсене на отговорите.  

3. Математико-статистически методи 
Получените резултати от анкетното проучване на нагласите и отношението към 

управлението на социалните услуги за деца са подложени на статистически анализ. Чрез тях се 
представят количествено и качествено резултатите. Прави се анализ и интерпретация на 
получените данни с оглед разкриване същността на наблюдаваните явления и 
взаимозависимостите им. За по добро онагледяване на резултатите и постигане на по-добра 
яснота на получените резултати, данните са представени в графики.  

 Първият статистически метод за представяне на резултатите е 
изчисляването на надеждността и валидността на въпросите в използваната анкета като 
инструмент. 

 Вторият статистически метод, чрез които се проучва мнението на 
служителите в социални услуги за деца, е сравнителен анализ. На базата на този анализ се прави 
оценка на хипотези чрез критерия на Пирсън (2-критерий).  

 
EТАПИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО  
Емпиричното изследване в настоящата дисертационна работа се реализира в три етапа: 
Първи етап на изследване – от м. VI.2019 г. до м. II.2020 г. се осъществяват проучване 

на литературните източници и нормативно законова база. Прави се избор на методите на 
изследването.  

Втори етап на изследване – от м. III.2020 г. до м. III.2021 г. се осъществяват проучване 
на социалната политика на България за предоставяне на социални услуги за деца. Проучват се 
социални неравенства при децата от домовете и видове социални услуги в община Шумен 

Трети етап на изследването - от м. IV.2021 г. до м. II.2022 г. се осъществява анкетното 
проучване, както и обработка и анализ на регистрираната емпирична информация. Окончателно 
се оформя дисертационния труд. 

 

ГЛАВА ПЪРВА 
ИЗМЕРЕНИЯ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА 

 
1.3. Същност и разбирания на социалните услуги за деца 
В този параграф са представени същността и разбиранията на  социалните услуги за деца, 

като специфичен набор от дейности, обединени от обща цел.  
 
1.2. Анализ на действащото законодателство (закони и подзаконови нормативни 

актове) на социалните услуги за деца 
В този параграф се разглежда реда и условията за разкриване, предоставяне и ползване 

на социални услуги в България, които са регламентирани със законова уредба.  
 
1.2.1. Законови нормативни актове 
Основните законови и нормативни документи, имащи отношение към изучавания 

проблем, са следните: 
1.2.1.1 Конвенция на ООН за правата на детето 
1.2.1.2.  Закон за закрила на детето (ЗЗД) 
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1.2.1.3. Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) 
1.2.1.4. Закон за социално подпомагане (ЗСП) 
1.2.1.5. Правилник за прилагане на Закона за социалното подпомагане (ППЗСП) 
1.2.1.6. Закон за семейните помощи за деца (ЗСПД) 
1.2.1.7. Правилник за прилагане на Закона за семейните помощи за деца (ППЗСПД) 
1.2.1.8. Закон за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ) 
1.2.1.9. Правилник за прилагане на закона за хората с увреждания  (ППЗИХУ) 
1.2.1.10.  Обхват и средства по ЗИХУ и ППЗИХУ 
 
1.2.2. Подзаконови нормативни актове 
Наред с основните юридически инструменти за провеждане на държавната политика 

(закони, правилници за тяхното прилагане) за качественото изпълнение на социалната политика, 
принос имат и  подзаконови нормативни актове и наредби. Грижата и интересите на децата са 
защитени в много наредби, някои от които посочени по-долу: 

1.2.2.1. Наредба за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване 
изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция 

1.2.2.2. Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на 
приемни семейства и настаняване на деца в тях 

1.2.2.3. Наредба № 4/25.11.2003 г. за условията и реда за водене и съхранение на 
Регистъра на деца за пълно осиновяване 

1.2.2.4. Наредба 1-151 за условията и реда за предоставяне на полицейска закрила на 
детето 

1.2.2.5.  Наредба за специализирана закрила на деца на обществени места 
1.2.2.6. Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца 
1.2.2.7. Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени 

дарби 
 

ГЛАВА ВТОРА 
ВИДОВЕ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА  

 
2.1. Социална политика на България за предоставяне на социални услуги за деца 
В този параграф се разглежда социалната политика на България за предоставяне на 

социални услуги за деца, която е насочена към даване на правомощия на общините за управление 
на тези социалните услуги. Повече от 15 години социалните услуги се управляват от общините. 
С подкрепата на държавата и европейските фондове общините реализират успешно първият етап 
от деинституционализацията на услугите за деца, като по този начин се повишава както тяхното 
качество, така и разнообразието от услуги. 

От своя страна общините на територията на България осъществяват социални услуги за 
деца като предоставят консултации, обучителни програми, издаване на тематични справочници 
и консултативни разработки.  

 
2.2. Деца в риск 
В този параграф се разглежда тълкованието на понятието „дете“ и кои деца са в риск.  
 
2.3. Социални неравенства при децата от домовете 
В този параграф се разглеждат различните тълкования на социалните неравенства при 

децата от домовете. Засяга се и понятието социализация.  
 

2.4. Видове социални услуги в община Шумен 
Към Община Шумен е създаден Комплекс за социални услуги за деца и 

семейства (КСУДС) по проект „Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България" 
през 2005 година.  Доставчик на социалните услуги е Сдружение „Институт по социални 
дейности и практики". 

Мисията на Комплекса за социални услуги е: 
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  социалните работници и психолозите в Комплекса за социални услуги да работят за това 
всяко дете да расте при своите родители, при осиновители или приемно семейство, които могат 
да му дадат обич, грижа и внимание; 

  подкрепа на деца и семейства в риск за изграждане на здрава семейна среда и 
взаимоотношения, за да не бъдат изоставяни деца в специализирани институции;  

  развиване на социалните услуги в общността и заедно с децата и родителите да се търси 
най-верния път за решаването на трудностите и проблемите. 
 

2.5. Алтернативни форми на социални услуги за деца 
Наред с традиционните форми на социални услуги за деца (домовете за деца, лишени от 

родителска грижа) 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. 
 

2.6. Анализ на Етичния кодекс на работещите с деца 
Етичният кодекс на работещите с деца1 е структуриран в пет раздела. Той представя и 

регламентира стандартите за етично поведение на работещите с деца в сферите на: образование, 
здравеопазване, социални грижи, правосъдие, вътрешни работи и др. Чрез него се прави опит да 
се утвърдят определени норми на поведение у работещите в социалните услуги за деца. 

2.7.Анализ на Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца 
С наредбата се уреждат критериите и стандартите за социални услуги за деца и контролът 

по тяхното спазване.  
 

 
 

ГЛАВА ТРЕТА 
УПРАВЛЕНИЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА 

 
3.1. Характеристика на процеса на управление на социалните услуги за деца 
Управлението на социалните услуги за деца е строго определено и регламентирано от 

действащото законодателство (закони и подзаконови нормативни актове) на социалните услуги. 
Правилното му реализиране изисква спазването на определени принципи, приложението на 
различни стилове и вземане на решения.  

Някои автори тълкуват управлението като дейност, осигуряваща планомерно и 
целенасочено взаимодействие с обекта на управлението. В зависимост от институцията, в която 
се изпълнява управлението като дейност – обектът на управлението е представен от един или 
друг вид дейност.  

В този параграф се разглеждат принципите на управление, различните стилове на 
управление (авторитарен, демократичен стил, либерален стил), както и вземането на 
решения.  

 
3.2. Управление на социални услуги за деца, предоставяни в общността  
В този параграф са представени звено „Майка и бебе“, дирекция „Социално 

подпомагане“ и център за обществена подкрепа.  
 
3.3. Управление на социални услуги за деца в риск от резидентен тип  
Социални услуги за деца от резидентен тип са т. нар. Центрове  за настаняване от семеен 

тип /ЦНСТ/. Те са социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за 
пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа, за които към момента 

                                                            
1 Етичен кодекс на работещите с деца https://sacp.government.bg/sites/default/files/2021-08/etichen-
kodekscompressed.pdf 
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на настаняване в него са изчерпани възможностите за 2 връщане в биологичното семейство, 
настаняване при близки и роднини или приемно семейство. В центъра се създава среда близка до 
семейната, при която децата получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа 
за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот. 
Организирането на живота и услугите в него са насочени към създаването на условия и нагласи 
на децата за равнопоставено участие в живота на местната общност. Капацитетът на центъра е 
от 6/8 до 15 деца. Децата в ЦНСТ са смесени по възраст, пол, степен на увреждане и ниво на 
автономност. 

 
3.4. Управление на социални услуги за деца „Приемна грижа“  
Приемната грижа е отглеждане и възпитание в семейна среда на дете, което е настанено 

в семейство на близки и роднини или в приемно семейство. Органите по закрила на детето в 
случаите, в които констатират риск и необходимост от настаняване в приемно семейство се 
извършва съгласно разпоредбите, регламентирани в Закона за закрила на детето. 

 
3.5. Управление на домовете за медико-социални грижи  
Домовете за медико-социални грижи (ДМСГ) осъществяват своята дейност 

самостоятелно и в сътрудничество с останалите лечебни-здравни заведения, както и с други 
ведомства, организации и институции и при спазване на стандартите за качество на оказваната 
медицинска помощ и осигуряване защита на правата на децата.  

Управлението на дома се осъществява от директор, който трябва да има завършено висше 
образование по медицина, призната медицинска специалност и придобита квалификация по 
здравен мениджмънт (Колев, Г., Ч. Милков, 2016). Директорът на дома се назначава от 
министъра на здравеопазването, след проведен конкурс и се атестира на всеки 3 години. 

Домът може и да има заместник-директор, който е с висше образование по медицина, 
психология или икономика. 

Директорът на ДМСГ: 
- ръководи, контролира и отговаря за цялостната дейност на дома; 
- представлява дома пред всички държавни и общински органи, пред организации, 

физически и юридически лица в страната и в чужбина; 
- отговаря за целесъобразното и законосъобразното изразходване бюджета на дома 

за съответната година; 
- утвърждава постоянните и мулти-дисциплинарните екипи и определя 

ръководители на последните; 
- отговаря за изработването и осъществяването на индивидуалните планове за психо-

моторно развитие, обучение и перспектива на отглеждане на всяко дете; 
- осигурява при възможност ежедневно посещение в най-близката детска ясла или 

детска градина на децата от дома, навършили 2 г. възраст, чието състояние позволява това; 
- води книга за движението на децата; 
- утвърждава правилник за вътрешния ред на дома; 
- предприема необходимите действия за вписване на детето в регистъра на децата, 

които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване; 
- организира ефективното използване, стопанисване и опазване на имуществото на 

дома. 
 
3.6. Роли в управлението на социалните услуги за деца по доклада на Агенция за 

социално-икономически анализи 
Този параграф е разделен на подпараграфи, които разглеждат различните видове роли в 

управлението на социалните услуги за деца, като: 
3.6.1. Множествени роли в управлението 
3.6.2. Ролята на общината в управлението на социалните услуги 
3.6.3. Ролята на областта в управлението на социалните услуги 
 
3.7. Емпирично изследване на нагласите и отношението към управлението на 

социалните услуги за деца  
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3.7.1. Характеристика на социологическото изследване 

Основна цел на изследването - да се за проучи мнението на служители в социални услуги за 
деца, свързано с управлението им.  
Хипотеза на изследването - проведеното социологическо изследване сред служители в 
социални услуги за деца да покаже дефицитите или утвърдените стандарти в управлението 
социални услуги за деца.  
Генерална съвкупност на изследването - анкетното проучване е насочено към: 

 генералната съвкупност на служители в социални услуги за деца. Изследвани са 
служители от 45 центъра, предоставящи социални услуги за деца; 

 генералната съвкупност на персонала /педагози, психолози, социални работници/ 
на социалните институции за деца – общо 315 щатни служители. 

 
Извадка на изследването (респонденти) 

При социологически изследвания от този тип се реализира нестохастична извадка 
(Енциклопедичен речник по социология, 1996 с. 35), която може да бъде: съзнателен подбор (на 
типични случаи); според достъпността; според отзовалите се единици; подбор по квота. При тях 
обемът на извадката е  (Енциклопедичен речник по социология:1996, с.298) „абсолютният брой 
на единиците от извадката.”   

В  настоящото изследване се работи с нестохастична извадка според отзовалите се 
единици, която В. Цонев (Енциклопедичен речник по социология, 1996 с. 153) определя така: 
„нестохастична извадка „на отзовалите се лица..., когато например се изучава някаква читателска 
аудитория, по някаква тема, при което на аудиторията се предлага да изрази мнението си по 
въпроса на темата. Отзовава се най-активната част от изучаваната съвкупност.”  
 
 
Инструментариум на изследването 
За постигането на целта на изследването целта на дисертационния труд е съставена анкета – 
въпросник за служители, работещи в социални услуги за деца, от две части.  

В първата част въпросникът цели да представи информация за статуса на респондентите 
според демографките показатели: 

- пол; 
- възраст;  
- месторабота; 
- образование; 
- трудов стаж в системата на социалните дейности.  

 
Втората част от въпросника цели да представи информация относно мнението на 

служители в социални услуги за деца относно управлението на социалните услуги за деца. 
 
По своята същност въпросникът представлява Анкетна карта за пряк отговор от 

респондентите.  Броят на въпросите е съобразен с това да не се допуска отегчение и досада от 
страна на  респондентите, а тяхното съзнание да бъда концентрирано за минимално време, чрез 
което да бъде извлечена максимално полезна за изследването емпирична информация. При добре 
съобразен оптимален брой въпроси респондентът спокойно може да обмисли и формулира 
отговорите си, тъй като при анкетата, източник на информацията е съзнанието на изследваните 
лица.  

 
Реализация на анкетното проучване 

Анкетирането се реализира в периодите: 
15.04.2021 г. – 30.04.2021 г. – подготовка на въпросника 
03.05.2021 г. – 03.07.2021 г. –  регистриране на отговорите по анкетата 
04.07.2021 г. – 20.11.2021 г. - обработка и анализ на регистрираната емпирична 

информация. 
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3.7.2. Статистическа проверка за надеждността и валидността на анкетата  
За обработка на резултатите от анкетното проучване се използват статистически 

методи. Чрез тях се представят количествено и качествено резултатите. Прави се анализ и 
интерпретация на получените данни с оглед разкриване същността на наблюдаваните явления и 
взаимозависимостите им. За по-добро онагледяване на резултатите и постигане на по-добра 
яснота на получените резултати, данните са представени в графики.  

Първият статистически метод за представяне на резултатите е изчисляването на 
надеждността и валидността на въпросите в използваната анкета като инструмент. Това се 
налага, за да се провери доколко получените резултати на извадката могат да бъдат достоверни 
и за цялата генерална съвкупност. Най-често това се проверява като се определи надеждността и 
валидността на използвания инструментариум на изследване чрез коефициента на Кронбах.  

Проведената анкета за постигане целта на дисертационния труд и целта на 
социологическото изследване се състои от 20 (двадесет) въпроса. 

В таблица 3.1 са представени резултатите от надеждността и валидността на въпросите 
чрез коефициента на Кронбах.  

 
Таблица 3.1. Изчисляване на надеждността и валидността на въпросите от 

проведената анкета  

Алфа на 
Кронбах 

Алфа на Кронбах на основата 
на стандартизирани въпроси 

Респонденти  
Бр. на 

въпросите в 
анкетата 

0,826 0,523 
Служители в социални услуги 

за деца
20 

 
От таблица 3.1 е видно, че резултатите за коефициента алфа на Кромбах е значително по-

висок от 0,50.  Това доказва, че, така структурирани, въпросите в анкетата са надеждни и 
валидни и отговорите на респондентите могат да се вземат под внимание.  

 
Вторият статистически метод, чрез които се проучва мнението на Служителите в 

социални услуги за деца, е сравнителен анализ. На базата на този анализ се прави оценка на 
хипотези. Това е статистическо сравнение на резултатите, за да се представи разликата между 
значимостта на отговорите на респондентите по всички въпроси от анкетата.  

За да се установи дали отговорите на респондентите могат да се приемат за достоверни, 
се проверява съответствието между теоретичното разпределение и емпиричното разпределение 
чрез критерия на Пирсън (2-критерий).  

За целта се дефинират нулева хипотеза H0 и алтернативна хипотеза H1, където: 
H0: Отговорите на респондентите могат да се приемат за достоверни. 
H1: Отговорите на респондентите не могат да се приемат за достоверни. 
Теоретичната характеристика 2

(,) за проверка на хипотезите се определя от таблицата 
на 2-разпределението (Манов, А. 2001, стр. 484). Избрано е критично равнище на значимост α = 
0,05 (5% грешка). Тъй като в анкетата въпросите, чрез които се установява мнението на 
служителите в социалните услуги за деца относно управлението на социалните услуги за деца, 
са 20, теоретичната стойност на 2

(,)  = 48,3 (таблица 3.2).  
Ако 2>2

(,), нулевата хипотеза, че отговорите на изследваните групи могат да се 
приемат за достоверни, се отхвърля, а се приема алтернативната и ако 2<2

(,), се приема 
нулевата, а алтернативната се отхвърля.  

 
Таблица 3.2 Съответствието между теоретичното разпределение и емпиричното 

разпределение чрез критерия на Пирсън (2-критерий) 
Респонденти  2-емпирично 2-теоретично 

служителите в социалните услуги за 
деца 2 = 29,4 

α = 0,05 
2(,) = 48,3 
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Данните в таблица 2 показват, че коефициентът от отговорите на респонденти 
(служители в социалните услуги за деца) при α = 0,05 е 2 = 29,4 < 2

(,) = 33,9 Това показва, че 
се приема нулевата хипотеза, а се отхвърля алтернативната. Това означава, че емпиричното 
разпределение на изследваните респонденти съответства на теоретичното, т.е. между двете 
разпределения не съществува статистически значима разлика и отговорите на тези респонденти 
се приемат за достоверни.  

Регистрираната емпирична информация е обработена статистически чрез програмата 
SPSS 20.0, а за изработване на графиките е използван Microsoft Office Excel 2016. 

 
3.7.3. Представяне и анализ на статуса на респондентите според демографките 

показатели  
Във всяко едно социологическо изследване се разглеждат демографките показатели на 

извадката. За постигане на целта на дисертационния труд са изследвани общо 315 служители, 
работещи в различни социални услуги за деца (приложение 3).  

 
Първият демографски показател, по който са групирани изследваните респонденти, е 

показателят пол (таблица 3.3.)  
Според данните в таблица 3.3 малък е процентът на изследваните мъже. От общо 315 

респонденти те са само 40, което възлиза на 13%. Значително по-голям е процентът на жените – 
87%. Това показва, че от 315 респондента 275 са жени.  

 

Тези данни за демографския показател пол са онагледени на фигура 3.1.  

 

Фиг. 3.1. Данни за демографския показател пол 

 

Вторият демографски показател, по който са разпределени изследваните респонденти, е 
показателят възраст (таблица 3.4.)  

Възрастта на респондентите е групирана в пет групи. Според данните в таблица 3.2. и на 
фигура 3.2 най-голям е процентът служителите, работещи в социалните услуги за деца, на 
възраст между 36 г. – 45 г. – 117 служители, възлизащи на 37%. Еднакъв е броят на служителите, 
работещи в социалните услуги за деца, на възраст между 36 г. – 45 г. и между 56 г. – 65 г.– 25% 
(по 79 служители). По-малък е процентът на служителите на възраст между 20 г.– 35 г. – 13%. 
Над 65 г. възраст обаче няма служители от изследваните респонденти. Според изложените данни 
мнението на респондентите може да се приеме за реално, защото повечето от тях са в осъзната 
възраст и могат да вземат адекватни решения в системата на социалните услуги за деца. 

 

13%

87%

Пол

мъже

жени 
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Фиг. 3.2. Данни за демографския показател възраст 

 
Третият демографски показател, по който са изследвани респондентите, е показателят 

образование (таблица 3.5.)  
Данните в таблица 3.5 и на фигура 3.3. показват, че почти всички изследвани служители, 

са с образователно-квалификационна степен „магистър“. От 315 респондента 284 (87%) са 
магистри, а останалите 31 (13%) са бакалаври.  

Образованието е другият показател, който доказва подготвеността на служителите в 
системата на социалните услуги за деца и всяко тяхно мнение може да бъде взето под внимание.   
 

 
Фиг. 3.3. Данни за демографския показател образование 

 
Четвъртият демографски показател, по който са изследвани респондентите, е 

местоработата им.  
Според данните в таблица 3.6. най-голям е процентът на респондентите от областните 

градове – 67% (210 служители). 95 от служителите (30%) са от градовете, а 3% са от столицата. 
Не са изследвани респонденти от социални услуги за деца, намиращи се в села.  

  

Петият демографски показател, по който са разпределени изследваните респонденти, е 
показателят трудов стаж в системата на социалните дейности (таблица 3.4.)  

От таблица 3.7 е видно, че от всичките изследвани респонденти най-голям е процентът с 
трудов стаж е между 16 г. – 20 г. – 48% (152 служители). Малко по-малък е процентът на групата 
от служители с трудов стаж между 11 г. – 15 г. – 31% (97 служители). Това също е основен 

13%

37%
25%

25%

0%

Възраст 

20 г.– 35 г.

36 г. – 45 г.

36 г. – 45 г.

56 г. – 65 г.

над 65 г. 

10%

90%

0%

Образование

Бакалавър

Магистър

Д‐р по 
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критерий относно вземането под внимание на мнението на изследваните респонденти относно 
управлението на социалните услуги за деца.  

 
Таблица 3.7. Разпределение на респондентите според трудовия стаж системата на 

социалните услуги 
Трудов стаж Брой Процент (%) 

1 г. - 5 г. 16 5 

6 г. – 10 г. 43 14 

11 г. – 15 г. 97 31 

16 г. – 20 г. 152 48 

21 г. – 30 г. 0 0 

Над 30 г. 7 2 

Общо 315 100 

 
3.7.4. Представяне и анализ на мнението на служители в социални услуги за деца 

относно управлението на социалните услуги за деца 
 

За постигане целта на дисертационния труд е проведено социологическо проучване, 
констатиращо управлението на социалните услуги за деца. Разработена и апробирана е анкета от 
20 въпроса, която проучва мнение на служители в социални услуги за деца.  

 
Първият въпрос от анкетата е „В каква социална услуга за деца работите?“. Целта е 

да се констатира вида на социалната услуга за деца.  
Изследваните респонденти са посочили следните отговори: 

- ЦНСТДБУ 
- Комплекс за социални услуги за деца и семейства 
- Дневен център за деца и/или младежи с увреждания 
- ЦНСТ за деца без увреждания 
- Център за настаняване от семеен тип II за деца без увреждания 
- ЦСРИ за деца и младежи с увреждания 
- Резидентна услуга за деца 

 
Вторият въпрос от анкетата е „Каква длъжност изпълнявате?“. Резултатите от този 

въпрос са отразени в таблица 3.8.  
Данните показват, че най-голям е процентът на изследваните респонденти, които 

изпълняват длъжността социален работник – 68% (215 респондента). Значително по-малък е 
процентът на изследваните директори – 9% (28 респондента). Съответно 13% са рехабилитатори, 
3% трудотерапевти и 1% изпълняват други длъжности. Това показва, че отношението на 
изследваните респонденти относно управлението на социалните услуги за деца е обективно и 
може да бъде взето под внимание.  

На фигура 3.6 са онагледени данните за разпределението на респондентите според 
длъжността, която изпълняват в социалната услуга за деца.  
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Фиг. 3.6. Разпределение на респондентите според длъжността, която изпълняват в 

социалната услуга за деца 

 
Третият въпрос от анкетата е “Каква социална организация има отношение към 

управлението на Вашата социална услуга?”.  
Отговорите на този въпрос са представени в таблица 3.9 и онагледени на фигура 3.7.  
Според отговорите на изследваните респонденти социалните услуги, в които работят, 

най-голям е процентът на общините, влияещи върху управлението на социалните услуги - 53%. 
След тях се нареждат неправителствените организации, които влияят  върху управлението на 
социалните услуги - 35%. Значително по-малък е процентът на Агенцията за социална 
подпомагане като организация, която влияе върху управлението на социалните услуги - 6%. След 
това е Държавата като организация, която влияе върху управлението на социалните услуги - 4%. 
Най-малък е процентът на Министерство на труда и социалната политика като организация, 
която влияе върху управлението на социалните услуги - 2%. 

 
Таблица 3.9. Разпределение на респондентите според вида на социалната услуга за 

деца 
Социална организация   Брой Процент (%) 

Държавата 13 4 

Общината 168 53 

Министерство на труда и 
социалната политика 

5 2 

Агенция за социална 
подпомагане 

18 6 

Неправителствена 
организация 

111 35 

Друго 0 0 

Общо 315 100 

 
Четвъртият въпрос от анкетата е “Вашият директор какъв стил на управление има?”.  
Отговорите на този въпрос са изведени и групирани в таблица 3.10 и онагледени на 

фигура 3.8.  

9%

68%

6%

3% 13%

1%

Длъжност

Директор на услугата

Социален работник

Психолог

Трудотерапевт

Рехабилитатор

Друго
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Според отговорите от общо 315 изследвани респонденти, работещи в 45 социални услуги 
за деца, в 196 от тях са посочили, че стилът на управление в тяхната организация е демократичен. 
Това възлиза на 62%. Либерален стил са посочили 114 респондента (36%)  

 
Таблица 3.10. Разпределение мнението на респондентите относно стила на 

управлението в социалната услуга, в която работят 
Стил на управление  Брой Процент (%) 

Авторитарен 5 2 

Либерален 114 36 

Демократичен 196 62 

Друг  0 0 

Общо 315 100 

 
 
 

Петият въпрос от анкетата е “Определя ли Вашият директор с поведението си към Вас 
отношението към работата Ви?”.  

Отговорите на този въпрос са отразени в таблица 3.11 и онагледени на фигура 3.9.  
 

Отговорите, които са посочили изследваните респонденти, са само два. От общо 315 
респонденти 286 (91%) са посочили „напълно определя“, а само 29 (9%) са посочили отговор „в 
повечето време донякъде определя“. Това е показател за добро отношение на директора към 
персонала с управляващата от него социална услуга.  

 
Фиг. 3.9. Онагледяване мнението на респондентите относно поведението на 

директор към Вас отношението към работата на служителите си 
 
Шестият въпрос от анкетата е “Спазват ли се нормативните документи, определящи 

работата на Вашата социална услуга?”.  
Отговорите на този въпрос са отразени в таблица 3.12.  

 
И тук, както и на петия въпрос, отговорите са само два. Почти всички  респонденти са 

посочили отговор „напълно се спазват“ – 310 респондента (98%), а само 5 (2%) са посочили 
„донякъде се спазват“.  

 

91%

9%

0% 0% 0%

Определяне отношението на директора към 
служителите и работата им

Напълно определя

В повечето време 
донякъде определя

Не определя

В повечето време не 
определя

Друго
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Това също е показател за доброто управление в съответната социална услуга за деца, 
което е онагледено на фигура 3.10.  
 

 
Фиг. 3.10. Онагледяване мнението на респондентите относно спазването на 

нормативните документи 

Седмият въпрос от анкетата е “Дава ли Ви се възможност да проявявате инициативност 
в работата?”.  

Отговорите на този въпрос са отразени в таблица 3.13 и на фигура 3.11.  
96% от респондентите (303) посочват, че винаги им се дава възможност да проявяват 

инициативност в работата си. Докато 12 респондента (4%) са посочили, че понякога им се дава 
възможност да проявяват инициативност в работата си.  

 
Таблица 3.13. Разпределение мнението на респондентите относно възможността за 

проява на инициативност в работата им 
Възможност за проява на 

инициативност в работата 
Брой Процент (%) 

Винаги ни се дава такава 
възможност 303 96 

Понякога ни се дава такава 
възможност 12 4 

Никога не ни се дава такава 
възможност 0 0 

Друго 0 0 

Общо 315 100 

 

98%

2% 0%
0%

0%

Спазване на нормативните документи

Напълно се спазват

Донякъде се спазват

Не се спазват

Понякога се спазват

Друго 
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Фиг. 3.11. Онагледяване разпределението на мнението на респондентите относно 

възможността за проява на инициативност в работата им 
 
С осмия въпрос от анкетата се цели да се проучи мнението на респондентите каква 

инициатива проявяват в работата си. Затова въпросът гласи „Разкажете с няколко изречения за 
Ваша инициатива, реализирана в работата Ви“. Отговорите, които са дали респондентите 
могат да се групират по следния начин:  

 Имам възможност да организирам работата в Центъра. 
 Да включвам децата в различни инициативи. 
 Да търся възможности за провеждане на отдих. 
 При въвеждане на нови документи мога да предложа вариант, който 

смятам, че е най-подходящ за работа. 
 Организиране на беседи във връзка с предотвратяване на рисково 

поведение. 
 Подпомагане и записване на деца във футболен клуб за начинаещи и 

търсене на съдействие за финансиране на консумативи за тренировки. 
 Организиране на групови посещения с деца на различни места под 

формата на екскурзии. 
 Участие в програма на ФСЗ са осигуряване на ОРЕС за настанени деца.  

 
 

Деветият въпрос от анкетата е “Налагало ли се е да защитите от Директора си за негова 
несправедлива санкция Ваш колега?”.  

От общо 315 респонденти само 18 (6%) са посочили, че им се е налагало, а останалите 
297 (94%) са посочили, че не им се е налагало (таблица 3.14, фигура 3.12). Това е показател, че 
Директорът на съответната социална услуга за деца има добър подход на управление и добро 
отношение към персонала си.  

 
Таблица 3.14. Разпределение мнението на респондентите на въпроса „Налагало ли се е 

да защитите от Директора си за негова несправедлива санкция Ваш колега?“ 
Защита на колега от Директора  

за  несправедлива санкция 
Брой Процент (%) 

Налагало ми се е 0 0 

Понякога ми се налага 18 6 

Не ми се е налагало 297 94 

96%

4%
0%0%

Възможност за проява на инициативност в 
работата

Винаги ни се дава такава 
възможност

Понякога ни се дава 
такава възможност

Никога не ни се дава 
такава възможност

Друго
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Имало е такъв единствен случай  0 0 

Друго  0 0 

Общо 315 100 

 

 
Фиг. 3.12. Онагледяване на резултатите относно мнението на респондентите на 
въпроса „Налагало ли се е да защитите от Директора си за негова несправедлива 

санкция Ваш колега?“ 
 

 
Подобен е следващият десети въпрос, но се отнася за защита на потребител („Налагало 

ли се е да защитите от Директора си за негова несправедлива санкция Ваш потребител?“).  
От данните, представени в таблица 3.15, е видно, че от всички 315 респонденти само на 

10 (3%) им се е налагало да защитават потребител от директора за несправедлива санкция.  
 
Таблица 3.15. Разпределение мнението на респондентите на въпроса „Налагало ли се 
е да защитите от Директора си за негова несправедлива санкция Ваш потребител?“ 

Защита на потребител от 
Директора за несправедлива 

санкция 

Брой Процент (%) 

Налагало ми се е 0 0 

Понякога ми се налага 10 3 

Не ми се е налагало 305 97 

Имало е такъв единствен случай  0 0 

Друго  0 0 

Общо 315 100 

 
 

Единадесетият въпрос от анкетата е “Промени ли се отношението на Директора към 
Вас след такива защита?”. Данните, отразени в таблица 3.16, показват, че от всичките 18 
респондента, които са имали случаи да защитят колега или потребител, само при 6 (33%) се е 

0%

6%

94%

0%
0%

Защита на колега от Директора  за  
несправедлива санкция 

Налагало ми се е

Понякога ми се налага

Не ми се е налагало

Имало е такъв единствен 
случай 

Друго
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променило за кратко време отношението на директора към тях. Останалите 12 респондента (от 
общо 18) – 67%, са посочили, че отношението на директора не се е променило, след като са си 
позволили да защитят колега или потребител за неправилна санкция.  

 
Таблица 3.16. Разпределение мнението на респондентите на въпроса „Промени ли се 

отношението на Директора към Вас след такива защита?“ 
Промяна на отношението на 

Директора  
Брой Процент (%) 

Промени се коренно 0 0 

Донякъде се промени 0 0 

Не се промени 12 67 

Промени се за кратко време 6 33 

Друго  0 0 

Общо 18 100 

 
На фигура 3.14 са онагледени данните на единадесетия въпрос от анкетата, свързани с 

промяната на отношението на директора след защита на колега или потребител.  
 
 

Дванадесетият въпрос от анкетата цели да проучи дали в съответната социална услуга 
за деца има колективен орган на управление. (Имате ли изграден колективен орган за управление 
на Вашата социална услуга?).  

Значително по-голям е процентът – 70% от респондентите (220), които са посочили, че 
нямат изграден колективен орган за управление в социалната услуга, в която работят. 25% от 
всички респонденти са посочили, че имат такъв орган, а 5% са посочили отговор „друго“ 
(таблица 3.17). Това показва, че в повечето организации за социални услуги за деца нямат техен 
колективен орган за управление, а са подчинени на други институции като Общината, например.   
 
 

Таблица 3.17. Разпределение мнението на респондентите относно въпроса „Имате ли 
изграден колективен орган за управление на Вашата социална услуга?“ 

Наличие на изграден орган за 
управление  

Брой Процент (%) 

Имаме такъв орган 79 25 

Имаме такъв орган, но той не 
работи системно, а епизодично 

0 0 

Нямаме такъв орган 220 70 

Директорът самоуправлява 
авторитарно 

0 0 

Друго 16 5 

Общо 315 100 

 
На фигура 3.15 са онагледени данните от отговорите на изследваните респонденти на 

единадесетия въпрос, свързан с наличието на изграден орган за управление в социалната услуга, 
в която работят.  
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Тринадесетият въпрос цели да проучи доколко се изпълняват стриктно решенията на 
колективния орган в социалната услуга, в която работят. Резултатите са отразени в таблица 3.18 
и онагледени на фигура 3.16.  

Данните показват, че 82% от всички изследвани респонденти са посочили, че решенията 
на колективния орган се изпълняват стриктно. 16% са посочили, че понякога се изпълняват, а 2% 
са посочили отговор „друго“. Това показва, че, независимо дали управляващият орган е изграден 
в самата социална услуга или е от друга институция, решенията се спазват стриктно.   

 
Таблица 3.18. Разпределение мнението на респондентите относно степента на 
изпълнение на решенията на колективния орган в организацията, в която работят 

Изпълнение на решенията на 
колективния орган 

Брой Процент (%) 

Изпълняват се стриктно 259 82 

Понякога се изпълняват 51 16 

Въобще не се изпълняват 0 0 

Остават само на хартия 0 0 

Друго 5 2 

Общо 315 100 

 
 

 
Фиг. 3.16. Онагледяване мнението на респондентите относно степента на изпълнение на 

решенията на колективния в организацията, в която работят 

 
Четиринадесетият въпрос от анкетата цели да проучи дали има колективен орган за 

самоуправление на потребителите на социална услуга за деца, в която работят (Има ли изграден 
колективен орган за самоуправление на потребителите на Вашата социална услуга?).  

Данните, представени в таблица 3.19, показват, че в различните социални услуги за деца 
статутът е различен. Това личи от различните отговори, които са посочили респондентите. 13% 
(40 респондента) са посочили, че имат изграден колективен орган за самоуправление на 
потребителите и той се нарича „Правилник за вътрешния ред“. 31% (97 респонденти са посочили, 

82%

16%

0% 0%
2%

Изпълнение на решенията на колективния 
орган

Изпълняват се стриктно

Понякога се изпълняват

Въобще не се изпълняват

Остават само на хартия

Друго
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че колективният орган за самоуправление „към момента е в период на изграждане“. Половината 
от изследваните респонденти - 56% (178) нямат изграден такъв орган за самоуправление.  
 

Таблица 3.19. Разпределение мнението на респондентите относно дали има изграден 
колективен орган за самоуправление на потребителите в социална услуга за деца, в 

която работят 
Има ли изграден колективен 
орган за самоуправление на 
потребителите на Вашата 

социална услуга? 

Брой Процент (%) 

Има изграден такъв 40 13 

В момента е в период на изграждане 97 31 

Няма изграден такъв 178 56 

Мислено е по този въпрос, но все 
още няма такъв орган 

0 0 

Друго 0 0 

Общо 315 100 

 
На фигура 3.17 са онагледени данните от разпределението на отговорите на изследваните 

респонденти за наличието на изграден колективен орган за управление на потребителите в 
социалната услуга, в която работят.  
 

 
Фиг. 3.17. Онагледяване мнението на респондентите относно наличието на изграден 

колективен орган за самоуправление на потребителите в социална услуга за деца, в която 
работят 

 
 

Петнадесетият въпрос в анкетата е свързан с факта: „Съобразява ли се Директорът с 
решенията на колективния орган за самоуправление на потребителите /ако има такъв/?“ 

В таблица 3.20 са представени данните от отговорите на респондентите по този въпрос. 
Най-голям процент от респондентите са посочили, че Директорът изцяло се съобразява с 
решенията на колективния орган за самоуправление на потребителите – 72% (226 респонденти). 

13%

31%56%

0% 0%

Има ли изграден колективен орган за 
самоуправление на потребителите на Вашата 

социална услуга?

Има изграден такъв

В момента е в период на 
изграждане

Няма изграден такъв

Мислено е по този въпрос, 
но все още няма такъв 
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Останалите 89 респонденти (28%) са посочили „Донякъде се съобразява“. Това е показател, че 
всички директори на изследваните социални услуги за деца са принципни и не нарушават 
законовите разпоредби, като не проявяват самоинициатива при управлението.   
 
 

Таблица 3.20. Разпределение мнението на респондентите дали  Директорът на 
социалната услуга, в която работят се съобразява с решенията на  колективния орган 

за самоуправление на потребителите 
Съобразява ли се Директорът с 

решенията на  колективния орган 
за самоуправление на 

потребителите? 

Брой Процент (%) 

Изцяло се съобразява 226 72 

Донякъде се съобразява 89 28 

Въобще не се съобразява 0 0 

Когато си иска се съобразява 0 0 

Друго  0 0 

Общо 315 100 

 
 

На фигура 3.18 са онагледени данните от разпределението на отговорите на изследваните 
респонденти за констатацията дали Директорът на социалната услуга, в която работят, се 
съобразява с решенията на  колективния орган за самоуправление на потребителите.  
 

 
Фиг. 3.18. Онагледяване мнението на респондентите дали Директорът на социалната услуга, 
в която работят, се съобразява с решенията на  колективния орган за самоуправление на 

потребителите 

Шестнадесетият въпрос от анкетата проучва мнението на персонала в социалните 
услуги за деца относно наказанията на директора за неизпълнение на неговите нареждания (Има 
ли наказани служители във Вашата услуга за неизпълнение на нарежданията на Директора?).  

 
От изследваните 315 респондента нито един не е посочил отговор различен от „няма 

такива“ (таблица 3.21 и фигура 3.19).  
 

72%

28%

0% 0% 0%

Съобразява ли се Директорът с 
решенията на  колективния орган за 
самоуправление на потребителите?

Изцяло се съобразява

Донякъде се 
съобразаява

Въобще не се 
съобразява

Когато си иска се 
съобразява
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Фиг. 3.19. Онагледяване на резултатите относно мнението респондентите, свързани с 

наличието на наказани служители в социалната услуга, в която работят за неизпълнение на 
нарежданията на Директора 

 
 

Седемнадесетият въпрос от анкетата е „Случвало ли се е да имате външен натиск върху 
работата и решенията на Вашата социална услуга?“.  

От данните в таблица 3.22, отразяващи мнението на респондентите, показват, че при 258 
(82%) понякога се случвало да се окаже натиск върху работата и решенията им в социална услуга, 
в която работят. Само 18% (57 респондента) споделят, че такова нещо не се е случвало.  
 

На фигура 3.20 са онагледени данните от разпределението на отговорите на изследваните 
респонденти, отразяващи външния натиск върху работата и решенията на социална услуга, в 
която работят.  
 
 

 
Фиг. 3.20. Онагледяване  мнението на респондентите относно външния натиск върху 

работата и решенията на Вашата социална услуга 

 
 

Осемнадесетият въпрос от анкетата е „Чувствал/ла ли сте се някога безпомощна/ен в 
работата си?“.  

Данните, представени в таблица 3.23, показват, че 12% (36 респондента) са се чувствали 
безпомощни на работното си място. 68% (215 респондента) понякога са се чувствали 

0%0%0%

100%

0%

Има ли наказани служители във 
Вашата услуга за неизпълнение на 

нарежданията на Директора

Да, има такива

Има няколко

Има само един

Няма такива

Друго 

0%

82%

18%

0% 0%

Случвало ли се е да имате външен 
натиск върху работата и решенията на 

Вашата социална услуга?

Да, имало е

Понякога това се случва

Не, нямало е

Никога това не се е 
случвало
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безпомощни на работното си място. 12% (39 респондента) никога не са се чувствали 
безпомощни, а 8% (25 респондента) са посочили друго.  
 

Таблица 3.23. Разпределение мнението на респондентите относно чувството им на 
безпомощност на работното място 

Чувствал/ла ли сте се някога 
безпомощна/ен в работата си? 

Брой Процент (%) 

Определено да 36 12 

Понякога 215 68 

Никога 39 12 

Друго  25 8 

Общо 315 100 

На фигура 3.21 са онагледени данните от разпределението на отговорите на изследваните 
респонденти, отразяващи чувството им на безпомощност на работното място.  
 

 
Фиг. 3.21. Онагледяване мнението на респондентите относно чувството им на 

безпомощност на работното място 

 
Деветнадесетият въпрос от анкетата е „Пренасяте“ ли проблемите от работата си 

вкъщи?“. Отговорите на респондентите са изключително разнородни (таблица 3.24 и фигура 
3.22). Най-много (196) – 54% са посочили отговор „понякога“. 96 от респондентите – 30% са 
посочили отговор „да“, т. е. пренасят проблемите от работата си във вкъщи. Само 11% обаче са 
посочили отговор „не“ (че не пренасят проблемите от работата си във вкъщи) и 5% са посочили 
„друго“. Тези резултати показват, че въпреки нежеланието, по-голямата част от респондентите 
съпреживяват проблемите и това им се отразява извън работното място, като ги пренасят във 
вкъщи.  
 

12%

68%

12%
8%

Чувствал/ла ли сте се някога 
безпомощна/ен в работата си?

Определено да

Понякога

Никога

Друго 
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Фиг. 3.22. Онагледяване мнението на респондентите за пренасянето на работата си от 

социалната услуга във вкъщи 

Последният двадесети въпрос от анкетата е „Чувствате ли се удовлетворен/а от 
работата си в социалната услуга?“.  

Според данните, отразени в таблица 3.25, 63% от изследваните респонденти в повечето 
случай се чувстват удовлетворени от работата си в социалната услуга за деца, в която работят и 
37% са напълно удовлетворени от работата си. Това показва, че всички изследвани респонденти 
обичат работата си, независимо от трудностите и проблемите, които срещат в социалната услуга.  
 

Таблица 3.25. Разпределение мнението на респондентите относно чувството им на 
удовлетвореност от работата им в социалната услуга за деца 

Чувствате ли се удовлетворен/а от 
работата си в социалната услуга? 

Брой Процент (%) 

Да, напълно 115 37 

В повечето случаи 200 63 

Не, не се чувствам 0 0 

Не винаги се чувствам 0 0 

Друго 0 0 

Общо 315 100 

 
На фигура 3.23 са онагледени данните от разпределението на отговорите на изследваните 

респонденти, отразяващи чувството им на удовлетвореност от работата им в социалната услуга 
за деца.  
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Изследването и анализът на социалните услуги за деца и тяхното извършване и 

управление е сложна и голяма по обхват задача. В процеса на анализа се откроиха много 
допълнителни проблеми и цяла поредица, предстоящи за решение задачи. Това потвърждава 
правилния избор на темата, нейната актуалност и перспективност. Очертаха се преди всичко: 
сложността на управлението на социалните услуги за деца; неизбежната необходимост от научно 
управление на социалните процеси; голямата динамика на изменение на ситуацията в социалните 
услуги и свързаната с тези процеси необходимост от усъвършенстване на цялостната 
организация и управление. 

30%

54%

11%

5%

„Пренасяте“ ли проблемите от работата 
си вкъщи?

Да

Понякога

Никога

Друго
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Социалната работа с деца има за обект възникналите трудности и проблеми при децата 
да ги постави в определени по вид и степен на риска условия. Едва ли има по-отговорна и тежка 
работа от тази да работиш с деца в социални институции, но безспорно тя се явява и една от най-
благородните прояви на милосърдие към неподкрепяното и отритнато подрастващо население - 
децата. С приемането на Закона за закрила на детето от 2000 година се започва нов етап в 
спазването правата на детето. Заедно с всички подотдели на Социална закрила и двете 
правителствени агенции - Държавната агенция за закрила на детето и Дирекции „Социално 
подпомагане“ за подпомагане децата в риск, работят и редица други неправителствени 
организации, ангажирани по изключително и само доброволческа инициатива.   

 
На базата на направения анализ за измерения на социалните услуги за деца и видовете 

социални услуги за деца могат да се направят следните общи изводи:  
1. Социални услуги за деца целят създаването на условия за пълноценно развитие, чрез 

грижа и подкрепа на децата в общността и децата в риск. Процесът по закрила на детето се 
осъществява и чрез редица мерки, които се изразяват в насочване към подходящи социални 
услуги за деца, предоставяни в общността, включително и от резидентен тип. 

2. Фокусът при организирането, предоставянето и управлението на социалните услуги 
за деца е детето със своята уникалност на възможностите за реализация, без значение на 
етническа принадлежност, пол, увреждане, възраст, социално положение. 

3. Социалните услуги за деца осигуряват семейна среда за деца, които са загубили 
своите родители или не могат да живеят повече с тях и подкрепя деца в риск и техните семейства 
чрез програми, изграждащи и укрепващи техните социални и житейски умения и осигуряващи 
достъп до жизненоважни услуги.  

4. Основната цел на социалните услуги за деца е съдействие и подпомагане. Осигуряват 
се педагогическа, психологическа и правна помощ на децата, на родителите на или на лицата, 
които са възложени родителски функции по проблеми, свързани с отглеждането , възпитанието 
и обучението на децата; насочване към подходящи социални услуги в общността; консултиране 
и информиране на детето; консултиране и съдействие по въпроси на социалното подпомагане и 
социалните услуги, проучване индивидуалните възможности и интереси на детето и насочването 
му към подходящо учебно заведение, насочване на детето към подходящи форми за ангажиране 
на свободното му време.  

5. Чрез някои от социалните услуги за деца се предприемат на мерки за закрила извън 
биологичното семейство: настаняване на детето в семейство на роднини и близки; настаняване 
на дете в приемно семейство; настаняване на дете в услуги от резидентин тип; настаняване в 
специализирана институции.  

6. Социалните услуги за деца са в помощ на обществото за работа с деца и семейства 
за предотвратяване изоставянето на деца; работа с деца и семейства по реинтеграция; извършване 
на подбор и оценка на кандидати за приемно семейство; извършване на социално проучване, 
обучение и подкрепа и издаване или прекратяване на разрешение за вписване в регистъра на 
осиновяващи при условията на пълно осиновяване; оказване на финансова подкрепа по 
превенция на изоставянето, реинтегриция, за деца, настанени при роднини и близки, средства за 
деца, настанени в приемни семейства; 

7. Управлението на социалните услуги за деца като функция е с ниска ефективност 
поради тромавостта в системата  

8. Смяната на нормативната база протича неравномерно. Това създава трудности при 
структуриране на системата, и се нарушават основни управленски функции. 
 

На базата на проведеното социологическо изследване сред служители в социалните 
услуги за деца, което показва дефицитите и утвърдените стандарти в управлението им могат да 
се направят следните конкретни изводи и обобщения:  

1. Структурирани въпросите в анкетата са надеждни и валидни и отговорите на 
респондентите могат да се вземат под внимание.  

2. В социалните услуги за деца преобладава демократичен стил на управление, въпреки, 
че се спазват нормативните документи, определящи работата на съответната социална услуга 
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3. Директорите винаги дават възможност на служителите за проява на инициативност в 
работата си като: 

- включвам децата в различни инициативи. 
- Да търся възможности за провеждане на отдих. 
- При въвеждане на нови документи, мога да предложа вариант, който смятам, че е 

най - подходящ за работа. 
- Организиране на беседи във връзка с предотвратяване на рисково поведение. 
- Подпомагане и записване на деца във футболен клуб за начинаещи и търсене на 

съдействие за финансиране на консумативи за тренировки. 
- Организиране на групови посещения с деца на различни места под формата на 

екскурзии. 
- Участие в програма на ФСЗ са осигуряване на ОРЕС за настанени деца.  

 
Според отговорите на въпросите в анкетата могат да се направят следните препоръки: 
1. Да се изградят колективни органи за управление в социалните услуги  за деца с цел 

оптимизиране на управленските решения и улесняване работата на директорите.  
2. Да се разгърне дейността на колективни органи за самоуправление в социалните 

услуги  за деца с цел създаване на възможност за решаване самостоятелно всички въпроси от 
местно значение.  

3. Да не се оказва натиск върху работата и решенията на социалните услуги за деца от 
други институции или органи за управление.  

4. Да се разшири обхвата на социалните услуги за деца в България, като се използват 
добрите практики в други държави. 

 
Усъвършенстването на управлението на системата социалните услуги за деца се очертава 

като изключително важна задача в социалната политика на национално, областно и общинско 
равнище.  

 

С настоящия дисертационен труд се разкрива само малка част от реализацията на 
социалните услуги за деца и се поставя добра основа за разширяване на изследването и 
пристъпване към конкретни организационни проекти. 
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Декларирам, че настоящата дисертационният ми труд за придобиване на ОНС „доктор“ 
на тема „Управление на социалните услуги за деца“ е моя авторска разработка и по никакъв 
начин не накърнява чужди авторски права. Използваната литература съм цитирала коректно на 
всички места, на които съм споменала идеи от нея.  

Известно ми е, че за използване на чужди текстове без цитиране на техните автори нося 
отговорност съгласно Наказателния кодекс на Република България.  

 
 

 

 

 

 



30 
 

НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 
 
 
1. Подбрана и систематизирана е информация за същността и разбиранията на 

социалните услуги за деца.  

2. Анализирано е действащото законодателство (закони и подзаконови нормативни 
актове) на социалните услуги за деца. 

3. Определена е структурата и са изведени характеристиките на видове социални 
услуги за деца.  

4. Систематизирани и описани са характеристиките на процеса на управление в 
социалните услуги за деца. 

5. На емпирична основа са констатирани нагласите и отношението към 
управлението на социалните услуги за деца. 

6. Анализирани са резултатите от анкетно проучване мнението на служители в 
социалните услуги за деца. 
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