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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

1. Значимост и актуалност на избраната тема 

Конвенцията за правата на детето на ООН подрежда йерархично 

местата за отглеждане на деца – на първо място биологичното 

семейство, следвано от приемната грижа и осиновяването, и на 

последно място – институцията. Приемната грижа е подходяща за 

временно извеждане на детето извън семейството поради: заболяване на 

родителите; развод или смърт в семейството, алкохолна или наркотична 

зависимост; физическо, психическо или сексуално малтретиране на 

детето, неглижиране; изоставяне. 

Приемната грижа е форма на закрила за деца, които временно или 

трайно са лишени от родителска грижа, благодарение на която се дава 

възможност детето да расте в семейна среда и да продължи да получава 

индивидуални грижи и подкрепа. 

Основна цел на приемничеството е да осигури на децата 

сигурност, грижовност, семейна обстановка, отношение, обич и 

разбиране, за да могат да израснат в семейна среда и да получат 

възможност за развитие и придобиване на определени социални умения. 

Приемната грижа, като мярка за закрила възниква естествено в 

обществото и намира своето приложение под една или друга официално 

закрепена форма в почти целия свят. 

Независимо от всички усилия полагани през годините 

актуалността на проблема свързан с процеса на приемничество не 

престава да бъде също толкова значим, колкото и назад във времето. 

2. Обект и предмет на изследването 

Обектът на настоящата работа е ясно формулиран на база на 

заглавието на темата, а именно децата в риск и приемните родители, 

като участници в Приемната грижа. 

Тук от изключително важна значимост е да се определят нуждите 

на децата в риск и нагласите на Приемните семейства, за  да се уточни 

предметът на изследването. 

Последните две години обектът на изследване е в центъра на 

общественото внимание, поради променящите се условия  в 

нормативната база, както и неустановеното постоянно финансиране на 
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Приемната грижа. Поради тази причина, като предмет на изследването 

могат да бъдат заложени: 

- Приемната грижа като сфера на обществения живот, 

гарантираща задоволяване на нуждите на деца в риск; 

-  Проблеми касаещи Приемния родител в процеса на приемната 

грижа; 

- „Деца в риск“-широкият обществен проблем на българското 

общество; 

-  Причини и последици, водещи до поява на деца в риск и 

възможните пътища за преодоляването на явлението. 

Така поставен, предметът на настоящата работа предполага 

обстойно наблюдение на обекта на изследване. Налага се да бъде 

привлечен и разнороден доказателствен материал:/по отношение на 

децата в риск/ статистически данни, исторически извори, законодателни 

документи. Така, като предмет на настоящата работа поставям въпроса 

за същността на приемната грижа, като помощ и подкрепа за деца в 

риск, като възможност децата да получат правилни и навременни 

грижи, както и за  ролята на приемните родители като фактор за 

стабилното развитие на децата в риск. 

3. Цел и задачи на научното изследване 

Целта на настоящия дисертационен труд е да се подобри 

качеството на услугата „Приемна грижа“ от гледна точка на децата в 

риск.  

За постигане на тази цел в дисертацията се решават следните 

основни научно-изследователски задачи: 

- Обзор и анализ на съществуващите положителни практики за 

модели на приемна грижа от развитите страни; 

- Анализ на етапите за реализиране на приемната грижа; 

- Да се определи с какви проблеми се сблъскват Приемните 

родители; 

- Да се потърсят законови начини за отстраняването на липсата 

на информираност и координация на мониторинга; 
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- Да се използват разнообразни методи и похвати за подкрепа на 

приемните семейства, както и за своевременна и адекватна подкрепа на 

децата в риск. 

4. Хипотеза 

В настоящия дисертационен труд бе поставена работна хипотеза, 

че подобряването на процеса на приемна грижа ще доведе до по- добри 

условия на живот, социални компетенции и възможност за интегриране 

в обществото на деца в риск. Своевременното извеждане на дете в риск 

и настаняването му в подходящо приемно семейство е път за 

осигуряване на здравословна среда за израстване на детето.  

Все още има необходимост да бъдат разяснени основните етапи 

за реализиране на приемната грижа. Желаещите да станат приемни 

родители е необходимо да познават точните процедури, както е 

необходимо да  знаят и процедурите за настаняването на приемното 

дете в избраното приемно семейство. 

Така работната  хипотеза се съсредоточи върху: 

- Анализ на действащите нормативни документи. 

- Откриване на добри практики в международен аспект. 

- Промяна и допълване на „Методиката за условията и начина на 

предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа“, за по добра 

реализация на приемничеството. 

- Промяна в структурата на организацията – доставчик на 

приемната грижа с цел повишаване качеството на услугата. 

5. Методи на изследването 

Дисертационният труд включва основните елементи на научно 

проучване. 

Първият етап на работата беше запознаване  и анализ на 

нормативната база свързана с приемната грижа. Законова рамка с която 

е свързана услугата приемна грижа: 

- Закон за закрила на детето – регламентира приемната грижа и 

дава определение за това какво представлява този вид социална услуга 

за деца. 
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- Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето – 

урежда въпросите свързани с финансирането и реда за настаняване на 

дете в приемно семейство. 

- Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и 

утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях. 

- Методика за условията и начина на предоставяне на социалната 

услуга приемна грижа – им за цел да определи критериите за качество 

на услугата и да очертае задължителните дейности и стъпки при 

предоставянето на услугата приемна грижа. В нея се определят 

минималните изисквания за материалната база и персонала.  

Предвид огромния проблем с децата в риск  от социална 

значимост е правилния подбор на подходящо приемно семейство, 

безопасното извеждане от проблемна среда за детето и  настаняването 

му в безопасна такава. 

Най-съществено обаче беше анкетирането на приемните 

родители и изграждането на реална представа за техните потребности и 

нужди. 

В работния план на изследването бяха проведени и работни 

срещи с приемни семейства и настанените в тях деца. 

Верифицирането на изводите на изследването се извършва чрез 

прилагане на доказателствен материал в хода на самото изложение. 

Използваната и цитираната литература, посочена в края на работата, а 

при необходимост твърденията и изводите са онагледени с таблици, 

фигури и диаграми. 

6. Научна значимост и новост на резултатите от 

дисертационния труд 

На базата на анализ на добрите практики в развитите страни и 

анализ на приемната грижа в България и по-конкретно в област Шумен 

са изведени слабостите в сега действащата нормативна уредба. 

Създадени са авторски анкетни карти и е проведено проучване за 

състоянието на приемната грижа в Област Шумен. Предложена е 

промяна на информационните кампании за приемната грижа и са 

предложени подобрения на „Методиката за условията и начина на 

предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа““ . Предложени са 

промени в процеса на приемна грижа в етапа на раздяла.  
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7. Практическа полезност и приложимост на резултатите 

Предложени са задължителни обучения за подготовка на 

приемните родители в процеса на раздялата. Предложена е промяна в 

структурата на организацията доставчик, предлагаща услугата приемна 

грижа с цел подобряване на нейното качество и мониторинг. 

 

8. Апробация на резултатите, получени в дисертационния 

труд. 

Основните части от дисертационния труд са докладвани на 

различни научни семинари на обучаващото звено, на  научни 

конференции с международно участие у нас, и са направени 3 

публикации в сборници и др. научни издания. 

 

9. Структура и обем на дисертационния труд 

Дисертационният труд е с обем от 200 стр., състоящ се от увод, 

три глави с общи изводи, заключение, списък на приносите в 

дисертацията, списък на публикациите, списък на приложенията, 93 бр. 

литературни източници на български, чужди и интернет източници, 56 

фигури. 

Номерацията на таблиците и фигурите в автореферата, 

съответстват на тези в дисертационния труд. 

 

II. КРАТКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ 

ТРУД  

В увода са дефинирани значимост и актуалност на избраната 

тема, обект и предмет на изследването, цели, задачи и хипотеза. 

Описани са и използваните в научното изследване методи. 

 

ГЛАВА ПЪРВА. МОДЕЛИ НА ПРИЕМАНАТА ГРИЖА В 

РАЗВИТИТЕ СТРАНИ 

В първа глава са разгледани и анализирани световните практики 

в областта на приемната грижа. На базата на този анализ са изведени 

„добри“ практики подходящи за нашите условия. 

Тя съдържа следните параграфи: 

1.1. Модел на приеманата грижа в САЩ 

В този параграф се разглеждат аспектите на цялостната политика 

на САЩ по отношение закрилата на уязвими групи деца, насочена към 

превенцията на рисковите фактори, ранното им идентифициране и 

прецизното дефиниране на самия риск като понятие, за което 



9 

 

свидетелстват по-подробните определения за видовете насилие и риск в 

отделните щати. Може да се обобщи, че тази политика, е тясно свързана 

с американските научни концепции и изследвания, чиято насоченост е 

фокусирана върху идентифицирането, диагностиката и превенцията на 

риска и рисковите фактори, оказващи негативно влияние върху 

подрастващите. 

1.2. Модел на приемната грижа във Великобритания  

Представена е системата за предоставяне на социални услуги на 

Великобритания. Анализирана е рамката за оценяване на резултатите от 

приемната грижа, включваща: здраве, образование, емоционално 

развитие и поведение, представяне в обществото. Във Великобритания 

се наблюдава намаляване на доверието към институциите. 

Осигуряването на адекватни условия за развитието на едно дете в 

институция е много е много по- скъпо от осигуряването на условия в 

едно приемно семейство. В последните 20 години делът на децата в 

настанени в приемни семейства се е удвоил, както този на децата в 

институции драстично намалял. 

 

1.3. Модел на приемната грижа в Австрия 

Определени са основните елементи на квалифицираната приемна 

грижа на „Виенския модел”. Той се ориентира към системната семейна 

терапия, тъй като всяко приемно дете живее в една комплексна система 

от свързани с него лица: биологични родители, приемни родители, 

представители на официалните служби за работа с младежта и 

семействата, а така също психолози, лекари или други професионални 

помощници. Ето защо, добруването на детето не може да се постигне 

изолирано, а е възможно само ако свързаните с него възрастни се 

чувстват добре. В центъра на тази концепция за приемна грижа е 

поставено възможно най-успешното постигане на добруване на детето: 

а именно, удовлетворяването на основната потребност на детето от 

принадлежност (свързаност). 

 

1.4. Модел на приемната грижа в Германия 

В Германия силно развита е приемната грижа, като 

функционират и институции, които приличат на българските Центрове 

за настаняване от семеен тип за деца и младежи (ЦНСТДМ) и се 

наричат Младежки групи за живеене с максимум 8 деца, Защитени 

жилища за младежи, Дом майка и дете (с български еквивалент Звено 

„Майка и бебе”), Възпитателен дом от интернатен тип (затворен), които 

имат ограничен достъп до външния свят и там се настаняват деца и 

младежи с противообществени прояви. 
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1.5. Модел на приемната грижа във Франция 

Развити са традиционни и нетрадиционни форми за подкрепа на 

непълнолетни. Нетрадиционна приемна структура „място на живот- място на 

прием“- базирана върху семейството, но нейните цели може да се различават  

от тези, на приемното семейство; “доверените попечители“, които се 

използва от службите за юридическа закрила на деца в опасност или 

малолетни правонарушители. 

 

1.6. Модел на приемната грижа в Белгия 

Закрилата на децата в Белгия се реализира посредством цялостна 

комплексна правова, медицинска, социалнопсихологическа, социално 

педагогическа помощ за децата и семействата, чиято основна цел е свързана с 

решението на следните задачи:  

- профилактична подкрепа и корекционно-рехабилитационна 

дейност;  

- контрол, осъществяван с цел съблюдаване спазването на правата на 

децата;  

- собствена защита на децата. 

 

1.7. Модел на приемната грижа в Русия 

Анализът на системата за закрила на детето в Русия показва 

съществен акцент на въздействието и взаимодействието със самото дете и 

преките участници в процеса на неговата социализация и развитие (група, 

училище). Те са фокусирани върху мотивирането и включването на детето в 

различни активности и дейности с обществен характер, като ефективна 

методика за преодоляване на рисково поведение. Същевременно, политиките 

по закрила са насочени към превенция на риска, произтичащ от семейството, 

но чрез подкрепа на семействата за пълноценното развитие на децата. 

 

1.8. Модел на приемната грижа в Румъния 

В основата на реализирането на приемната грижа в Румъния е 

залегнало правилото, че всяко дете има право да се ползва от социалните 

услуги, оказващи майчина подкрепа, ако това се налага. Това са услуги 

предназначени за защита на детето   в затруднено положение, посредством 

настаняване или поверяване при професионален приемен родител. 

 

1.9. Модел на приемната грижа в Словакия 

В Словакия закрилата на децата се осъществява от Център по 

заетостта, социалните въпроси и семейството, който е орган по социално-

правна закрила и чиито функции са предоставяне на мерки за социална 
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закрила на децата и  част от своите задължения непълнолетните; услуги на 

куратор-супервайзър, който играе ролята на медиатор, съблюдаващ 

интересите на детето. 

 

1.10. Модел на приемната грижа в Финландия 

Анализът на системата за закрила на детето в Финландия показва, че 

то се взима от семейството и се настанява в приемно семейство, ако 

ситуацията в семейството или поведението на детето сериозно заплашва 

здравето му, и всички други мерки са неадекватни или невъзможни. 

Решението детето да бъде настанено в приемно семейство винаги се прави в 

най- добрия интерес на детето. 

 

1.11. Модел на приемната грижа в Китай 

Според китайските експерти, приемното семейство е възможност за 

едно по-лесно навлизане на детето в реалния социален живот; за здраво и 

адекватно психично развитие и успешно лекуване стреса, провокиран от 

живота в институцията. 

 

1.12. Модел на приемната грижа в Холандия 

Работата в сферата на приемната грижа означава работа с участниците 

в системата. В Холандия „конкуренцията“ на приемните семейства е от 

страна на семейства, които се грижат за деца докато родителите им са на 

работа – такива семейства получават над два пъти повече компенсацията, 

която се изплаща  на едно приемно семейство. 

 

1.13. Модел на приемната грижа в Чехия 

Чешката република ползва същото понятие като Словакия – 

„социално-правна защита”. Разликата при тях е, че в Словакия доброволното 

приемно семейство се явява алтернативна семейна грижа, а професионалното 

приемно семейство е вид алтернативна институционална грижа. В Чешката 

република настаняването на децата в институции се нарича „алтернативна 

възпитателна грижа”. Процедурата за приемни родители не се различава от 

общоприетата, като се започва с обмислянето и мотивирането за вземане на 

дете, обсъждането с други членове от семейството. 

 

1.14. Модел на приемната грижа в Швеция 

Приемната грижа в Швеция е в по-голямата си част е по-скоро 

доброволна, т.е. приемното семейство работи своята работа и се грижи за 

детето заедно с грижата за своите деца. Данните от изследвания и практиката 

карат социалните работници да смятат, че ключов фактор за успеха на 

приемната грижа е отношението към нея на биологичното семейство – ако то 
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приеме, че за детето е добре да изгради отношения на привързаност с 

приемното семейство, ако го подкрепя в тези отношения, тогава резултатите 

са добри. 

 

1.15. Модел на приемната грижа в Полша 

Системата за закрила на децата в Република Полша не се различава в 

принципните политики, които се прилагат в това отношение и също като 

Чехия и Словакия приоритетно насочва своите усилия в осъществяване на 

грижа и подкрепа за семействата. Силно развита в Полша е системата за 

алтернативни грижи, включваща приемни семейства, заместващи семейства, 

попечителско-възпитателни институции за дневна грижа (които не са 

интернатен тип, а кръжоци по интереси, клубове, възпитателни центрове, 

организиращи свободното време на децата и оказващи специализирана 

помощ за превантивна и корекционна дейност, както и подкрепа на 

семействата). 

В края на главата  е направен анализ на практиките в посочените 

държави и законодателните рамки на европейския съюз. Изведени са 

предимства и недостатъци и са посочени добри практики, приложими у нас. 

 

ГЛАВА ВТОРА. АСПЕКТИ НА ПРИЕМНАТА ГРИЖА В 

БЪЛГАРИЯ 

Във втора глава ретроспективно е разгледано развитието на 

приемната грижа в България от създаването и до сега. Фокусът в тази 

глава на настоящия дисертационен труд се насочва към развитието на 

приемната грижа в област Шумен. Направен е анализ на текущото 

състояние на тази услуга и наред с предимствата са изведени някои 

недостатъци, които са съществени за настоящото дисертационно 

изследване. 

 

2.1. Приемна грижа  

Разгледано е понятието приемна грижа, дадени са дефиниции на 

това понятие и е анализирано развитието на приемната грижа в 

България , през годините. 

 

2.2 Приемна грижа според нормативната уредба  

Анализирани са нормативните документи свързани с 

приемничеството и тяхното развитие през годините. 

Представена е схема на видовете приемна грижа и са дефинирани 

тези видове.  
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Графика 2.1.1 Видове приемна грижа 

 

 

2.3. Етапи за реализиране на приемната грижа 

Дефинирани и анализирани са етапите за реализирането на 

услугата приемна грижа според българското законодателство. 

Дефинирани са основни принципи за настаняване на деца в риск. 

 

2.4 Настаняването на детето 

Определена е целта на приемната грижа и са дефинирани 

видовете  настаняване. 

 
Графика 2.4.1. Вид настаняване 

 

2.5. Нормативно установени изисквания 

Представени са нормативните изисквания заложени в Наредбата 

за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на 

приемни семейства и настаняване на деца в тях, както и целите на 

приемната грижа като социална услуга и мярка за закрила. Дефинирани 

са участниците в процеса на приемничество. 

 

2.6. Процедури за приемни родители 

Описана са процедурите за кандидатстване, проучване, обучение 

и утвърждаване на приемни родители, според установените в момента  в 

България нормативни документи. 

 

2.7. Процедура на настаняване на дете в приемно семейство 

Разгледана е процедурата за настаняване на дете в приемно 

семейство в съответствие с разработените през 2008 стандарти 

описващи основните стъпки. 
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2.8. Резултат от процедурата 

Описани са основните права и задължения на приемното 

семейство при настаняване на деца и  са представени финансовите 

показатели заложени в Правилника за прилагане на Закона за закрила на 

детето. Описана е и процедурата за прекратяване на настаняването. 

 
2.9. Условия за предоставяне на услугата приемна грижа 

Разгледано е предоставянето на услугата приемна грижа от 

гледна точка на доставчиците. Представени са статистически данни за 

издадени лицензи за предоставянето и. Изведени са някои от 

недостатъците на сега действащата в Република България нормативна 

уредба. 

 

2.10 Модел на приемната грижа в област Шумен 

Анализиран е модела на приемна грижа в област Шумен през 

годините и са представени статистически данни за предоставената 

услуга в областта и прилежащите и седем общини. 

В края на глава втора са анализирани разгледаните по горе 

нормативни документи и са съпоставени със световния опит в областта 

на приемничеството. Избрани са основни акценти за оценка на 

приемната грижа в област Шумен. 

 

ГЛАВА ТРЕТА. ЕКСПЕРЕМЕНТАЛНА ЧАСТ 

На базата на анализа от предните две глави в трета глава е 

направен изследователски експеримент базиран на анкетно проучване. 

Въпросите в това анкетно проучване са насочени към трите основни 

проблема на приемната грижа - информираност на участниците, 

адекватност на методологията и оптималност на структурата 

предлагаща тази услуга.  

 

3.1 Постановка на изследването 

Анкетирани са 136 човека от целевите групи в област Шумен- 

Утвърдени приемни родители, заличени приемни родители и 

специалисти участници в процеса на приемничество. Следвани са 

изискванията за методологията на качествените изследвания: откритост, 

отвореност по отношение на изследваните лица и конкретната ситуация; 

комуникация и т.н. Като източник на методическа помощ за 

изработването на въпросника е използвана Методика за условията и 

начина на предоставяне на социалната услуга „приемна грижа”. 
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3.2 Резултати от експеримента  

Емпиричният материал, върху който се формира анализа на 

изследването чрез въпросника за утвърдените приемни родители, 

заличените приемни родители и специалистите работещи по процеса на 

приемничество е събран в периода месец юни 2019 – месец ноември 

2021 г. (06.2019-11.2021г.) на територията на община Шумен. 

Емпиричното изследване обхваща 102 действащи професионални 

приемни родители, 15 заличени професионални приемни семейства, 19 

специалисти работещи към процеса на приемничество. 

Авторските въпросници условно са структурирани така, че да 

обхващат „трите референтни фактори – подкрепа, мониторинг и 

информираност”.  

Подобно „построяване” на въпросниците е с намерението да се 

проследят чрез трите зони достатъчна ли е  подкрепата на утвърдените 

приемни родители, има ли нужда от допълнителни обучения, 

достатъчно адекватен ли е мониторинга  и липсва ли информираност на 

обществото за приемната грижа и реализацията и. 

Първата част от въпросите в трите анкети са основно свързани с 

информираността на участниците в процеса на приемничество. 

Например на въпроса Липсва ли информираност на обществото по 

ключови въпроси и проблеми на  „Приемната грижа“ в област Шумен? 

84% от анкетираните утвърдени приемни родители посочват, че 

информираност сред обществото липсва, 87% от заличените приемни 

родители посочват същия отговор и 95% от специалистите са на мнение, 

че информираност липсва. 

 

 

 
Графика 3.3, 3.22 и 3.39 Отговори на въпроса Липсва ли информираност 

на обществото по ключови въпроси и проблеми на Приемната грижа? 
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Следващата група въпроси е насочена към актуалността   на 

„Методиката за условията и начина на предоставяне на социалната 

услуга „Приемна грижа“‘. От отговорите на повечето въпроси от тази 

група става ясно, че са необходими изменения в „Методиката за 

условията и начина на предоставяне на социалната услуга „Приемна 

грижа“‘.  

 

 
Графика 3.13, 3.32 и 3.48 Отговори на въпроса Считате ли, че трябва да 

има изменения  в „Методиката за условията и начина на предоставяне 

на социалната услуга „Приемна грижа“‘? 

 

На директния въпрос Считате ли, че трябва да има изменения  в 

„Методиката за условията и начина на предоставяне на социалната 

услуга „Приемна грижа“‘? над 87% от всички групи анкетирани 

посочват отговор – Да. 
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Графика 3.14, 3.33 и 3.49 Отговори на въпроса за измененията  в 

„Методиката за условията и начина на предоставяне на социалната 

услуга „Приемна грижа“‘. 

 

По-голямата част от анкетираните – над 47% посочват, че трябва 

да бъдат включени специализирани обучения за родители полагащи 

грижи за деца с противообществени прояви. Голяма част от 

анкетираните посочват необходимостта от специализация на родители, 

които полагат грижи за деца с увреждания. 

Един от основните проблеми в процеса на приемничество е 

раздялата с настаненото дете. Според около 100% от всички групи 

анкетирани има нужда от допълнителна подкрепа на приемните 

семейства при процеса на раздяла. 

 

 

 
Графика 3.11, 3.30 и 3.45 Отговори на въпроса Според Вас има ли нужда 

от допълнителна подкрепа от ОЕПГ в процеса на Раздяла с настаненото 

приемно дете? 

 

В следващия въпрос бяха предложени три вида допълнителна 

подкрепа в процеса на раздяла. На този въпрос анкетираните можеха да 

изберат повече от един отговор. Всички анкетирани са посочили, че 

социалният работник от ОЕПГ, трябва да присъства на срещите с 

кандидат осиновители/ биологично семейство, което е едно от важните 

неща за промяна на сега съществуващата практика. В сега действащата 
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практика на срещите с кандидат осиновители/ биологично семейство 

присъства само социалния работник от ОЗД, подкрепящ настаненото 

дете. Важен акцент е участието на социалния работник от ОЕПГ, да 

бъде добавено като задължително. Той участва в цялостния процес на 

приемничество от проучването на кандидатите за приемни родители до 

извеждане на настаненото дете в риск и е най-добре запознат със  

силните и слабите им страни.  Също голям процент от анкетираните 

посочват и нужда да се провежда обучение за справяне с раздялата, след 

извеждане на настаненото приемно дете и нужда от провеждане на 

допълнителни обучения при стартиране на процеса на раздяла. 

 

 

 
Графика 3.12, 3.31 и 3.46 Отговори на въпроса в какво да се изразява 

допълнителната подкрепа? 

 

 

Третата група въпроси е насочена към оценка на структурата и 

работата на областния екип по приемна грижа и мониторинга върху 

процеса на приемничество. 

На анкетираните приемни семейства бе зададен въпроса 

Запознати ли сте, кой извършва мониторинга в процеса на 

Приемничество на Социалните работници и Началника на екипа по 

Приемна грижа? 
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Графика 3.15, 3.34 Отговори на въпроса Запознати ли сте, кой извършва 

мониторинга в процеса на Приемничество на Социалните работници и 

Началника на екипа по Приемна грижа? 

Нито един от анкетираните не е наясно, кой извършва такъв 

мониторинг. 

Всички анкетирани специалисти работещи в процеса са на 

мнение, че трябва да има координатор, контролиращ процеса на ниво 

област. 

 

 
Графика 3.53 Отговори на въпроса Има ли нужда от Координатор, който 

да контролира процеса в Област Шумен? 

 

На групите анкетирани беше предоставена възможност за оценка 

на процеса на приемничество, както и на участниците в него. На 

въпроса оценете „Приемната грижа“ в Област Шумен по шестобалната 

скала бяха предложени шест критерия за оценяване на процеса на 

приемничество - степен на информираност, успешно развитие на 

услугата в област Шумен, интерес към услугата, професионален 

приемен родител, социален работник от ОЕПГ и началник на ОЕПГ. За 

всеки от тях анкетираните трябваше да поставят оценка между 1 и 6, 

като 1 е най- ниската оценка, а 6 - най-високата. 
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Графика 3.19, 3.38 и 3.46 Отговори на въпроса Оценете „Приемната 

грижа“ в Област Шумен по шестобалната скала по следните критерии. 

 

Ясно се вижда, че оценките по всички критерии според 

анкетираните групи от област Шумен не надвишават 4. Единствено по 

някои показатели малка част от анкетираните са дали оценка по висока 

от 4. Този факт ясно показва, че поради липсата на информираност 

анкетираните групи нямат ясна представа за състоянието на приемната 

грижа в областта. От което следва, че са необходими промени в 

„Методиката за условията и начина на предоставяне на социалната 

услуга „Приемна грижа““ от гледна точка на информираността на 

участниците в процеса. 

 

3.3 Анализ на получените резултати 

Направен е анализ на получените от анкетното проучване 

резултати и са дефинирани основните проблеми пред приемната грижа 

в област Шумен.  

Според по голямата част от  утвърдените и заличените приемни 

родители, както и според специалистите, които бяха анкетирани липсва 

информираност на обществото за приемната грижа, а това води до 

недостатъчна  подкрепата и разбирането, към  приемните родители, 

децата в риск, както и към специалистите работещи в процеса. Именно 

от това е породено отблъскване и не разбиране на тази целева група. На 

лице са не достатъчно активни кампании за информираност на 

обществото. Тези кампании биха довели до реална възможност за 
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увеличаване броя на утвърдените  приемни родители и разбиране на 

приемната грижа, като  необходима социална услуга, за  подкрепа на 

деца в риск. Тази възможност е свързана с промяна на парадигмата на 

приемната грижа - преход от неразбирането и липсата на 

информираност към подкрепа и сътрудничество.  

От получените при проучването резултати се налага допълнение 

в „Методиката за условията и начина на предоставяне на социалната 

услуга „Приемна грижа“‘ в раздел 1, стандарт 1“ Информационни 

кампании“, а именно посочване на задължителни ежемесечни 

информационни кампании  чрез използването на всички възможни 

медийни средства / масмедии, социални мрежи и т.н./ с цел по добра 

информираност на обществото.  

Резултатите от направения анализ показват, че и според  трите 

анкетирани целеви групи, трябва да има изменения  и допълнения в 

„Методиката за условията и начина на предоставяне на социалната 

услуга „Приемна грижа“‘. 

Според утвърдените и заличени приемни родители, има нужда от 

по- добра  подготовка по време на обучителния етап. Въпреки, че 

всички анкетирани са преминали през задължително обучение, което 

намират за необходимо, те  декларират липса на информираност, за 

определени етапи от процеса, което ги е накарало да се чувстват 

неподготвени за част от процеса в отглеждане на дете. Споделят 

нуждата от допълнителна подкрепа, главно под формата на 

надграждащи и поддържащи обучения, супервизия /консултиране за 

полагане на грижа за деца със специални нужди  и с противообществени 

прояви/, която всички определят като "необходима". От това следва, че 

достъпа до информация по тези теми, част от процеса  на приемна 

грижа, трябва да бъде подобрен. Необходимо е  да се увеличи броя  и 

тематиките на обучителните програми, което да доведе до повишаване 

на  мотивацията и компетентността на участниците в процеса. Висока е 

степента на одобрение на провеждането на супервизии, надграждащи и 

поддържащи обучения, както и групи за взаимопомощ, като форма на 

подкрепа.  Съществува неувереност в приемните родители при 

определени етапи от процеса, които са резултат от липсата на 

достатъчно специализирани обучения. Утвърдените и заличени 

приемните родители изтъкват необходимостта от по-високо ниво на 

подготовка за  адекватна грижа за деца със специални нужди. Това би 

довело до увеличаването на възможностите за настаняване на такива 

деца в приемни семейства. Чрез подобряване и разширяване на спектъра 

от съпътстващи обучения, успешно ще се подобри подготовката на 
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приемните родители за работата им с деца с увреждания, както и с 

противообществени прояви.  

Високото ниво на одобрение на допълнителни обучения поставя 

този тип подкрепа в категорията „добра практика” в развитието на 

приемната грижа в Област Шумен. Участието в група за подкрепа с 

други приемни родители се очертава като един от аспектите, които 

трябва да бъдат разширени и наложени като практика в Област Шумен. 

С допълнение в „Методиката за условията и начина на 

предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа““ в стандарт 10 да 

се разширят  обучителните програми, включващи повече информация за 

децата с противообществени прояви и децата с увреждания, като се 

заложат в общ задължителен план на обучението.  

Резултати от проучването сред професионалистите в тази група 

показва, че тяхното мнение съвпада с това на приемните родители 

относно промяната в „Методиката за условията и начина на 

предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа““. Също както и 

останалите анкетирани, те смятат, че има нужда от разширяване на 

поддържащи и надграждащи обучения, супервизии, както и в 

зачестяването на провеждането им. 

Налице е и недостатъчното активно участие на приемните 

семейства в процеса на вземане на решение при изпълнение на 

приемната грижа. Липсват  подготвени приемни родители за деца, които 

са в конфликт със закона, за деца с разстройство на привързаността и 

със психично страдание.  

Друг основен проблем в сега действащия процес на приемна 

грижа е етапа на раздяла. Всички участници в проучването акцентират 

върху евентуалния положителен ефект на допълнителни надграждащи 

обучения, свързани именно с този проблем. Това налага промяна в 

сегашния текст на  „Методиката за условията и начина на предоставяне 

на социалната услуга „Приемна грижа““ в частта „Подготовка и 

прекратяване на настаняването“. 

До сегашните текстове „по заявка и при необходимост“ да се 

променят на „задължително“. 

Анкетираните заличени и утвърдени приемни родители искат да 

участват в процеса на вземане на решения и по конкретно да могат да 

избират кой от екипа от специалисти да осигурява подкрепата.  

За тази цел е необходимо да се направи допълнение към 

„Методиката за условията и начина на предоставяне на социалната 

услуга „Приемна грижа““ , в стандарт 5, като се добави допълнителен 

текст за правото на избор/смяна на подкрепящия социален работник на 

утвърденото приемно семейство. 
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Другата група от въпроси, на които отговаряха анкетираните 

имаха за цел да покажат оценката на структурата и работата на 

областния екип по приемна грижа и мониторинга върху процеса на 

приемничество. 

Приемните родители не са доволни от подкрепата, която 

получават от социалните работници, а също и от собственото си участие 

в процеса на вземане на решения. В опит да бъдат изведени силни и 

слаби страни на мониторинга на приемната грижа в Област Шумен, 

всички анкетирани разпознават като тревожен въпроса за липсата на 

информираност сред обществото, както и липсата на координация  на 

екипа на ОЕПГ, оценката получена от отговорите на въпросите в тази 

група е  незадоволителна. Голяма част  от анкетираните посочват като 

слабост в системата  ролята на контролиращите и подкрепящите 

специалисти в Област Шумен  по отношение на изпълнение  цели, 

задачи и просперитет на Приемната грижа, както и липсата на 

допълнителни обучения. 

Една от причините за подобни отговори сред анкетираните,  е че 

управляващия орган трудно може да координира едновременно 

всичките общини участници в процеса, поради тази причина те трябва 

да бъдат  разделени по регионален принцип и да се добави регионален 

координатор. Това ще доведе до намаляване на броя на координираните 

участници, което от своя страна ще повиши качеството на 

предоставяната услуга. 

Направеният анализ очертава някои важни въпроси за по-

нататъшното развитие на приемната грижа в страната, като промяна на 

сега действащата „Методиката за условията и начина на предоставяне 

на социалната услуга „Приемна грижа““, промяна в структурата на 

организацията доставчик на услугата и повишаване на 

информираността на обществото и участниците в процеса. 

Въз основа на резултатите може да се каже, че професионалните 

общности в област Шумен имат общо разбиране за истинското значение 

на приемната грижа. На практика това означава, че когато става въпрос 

за прилагане на приемна грижа са налице условия за координация на 

действията между професионалистите и че бенефициентите на услугата 

са ясни.  

Съществуват пречки за достъпа на някои групи деца и младежи 

до приемна грижа - децата с увреждания, деца с противообществени 

прояви, тийнейджъри.  

Затруднено развитие на приемната грижа в Област Шумен, може 

да се подобри с разработване на инструмент и система от индикатори за 

оценка на резултатите от приемна грижа, каквато до момента липсва.  
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Изработването на единна система от индикатори за оценка на 

качество ще даде възможност за повишаване и гарантиране на 

качеството на услугата, както и за навременни промени в 

съществуващите процедури и практики. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализът на съвременното законодателство в сферата на 

алтернативните грижи, дава основание да се отбележат и някои 

пропуски, свързани с нормативно определена пределна възрастова 

граница за кандидатите; кратко обучение; трудно прилагане на единна 

методика за приемна грижа по общини; недостатъчна продължителност 

на обучението. Съпоставката на видовете грижа, сочи че е необходимо 

внимание за преодоляване на негативи, които възникват при 

прилагането ѝ. Същевременно, сравнението между позитиви и негативи 

на приемната грижа задава и важен ракурс в трансформацията на 

семейството - фокусирането към личността на детето от страна на 

приемните родители, трансформира семейството избрало да бъде 

приемно, и то търпи промени. 

Основната роля в процеса на приемничество се изпълнява от 

приемните родители, специалистите в процеса на приемна грижа, които 

са партньори в този процес. Приемните семейства са разгледани като 

основното структурно звено осигуряващо възможността да бъде 

осъществен процеса по приемничество, а специалистите – като техни 

партньори. Поради тази причина изследването в настоящия 

дисертационен труд е насочено към тези участници в процеса. 

Първата част от проучването е насочено към приемните 

родители. Въпреки различния им опит, интервюираните утвърдени и 

заличени приемни родители,  не се чувстват достатъчно информирани и 

въвлечени в процеса на приемната грижа като цяло. Резултатите 

показват, че те не са били подкрепени достатъчно за подобряване на 

техните родителски умения. Според приемните родители поради 

липсата на информираност обществото показва, негативно отношение 

към приемните семейства и дори не съгласие за извършването на тази 

услуга. Възможност за подобрение в този аспект е да се осигурят 

допълнителни информационни кампании чрез медиите, както и 

отворени групи за споделяне на нивото на реализация на приемната 

грижа в Област Шумен. Тези кампании биха довели до реална 

възможност за увеличаване броя на утвърдените  приемни родители и 

разбиране на приемната грижа, като  необходима социална услуга, за  

подкрепа на деца в риск. В тази връзка се предлага разширяване на 
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мащабите на информационната кампания с включване на разнотипни 

медийни обекти в нея (масмедии, социални мрежи и други). 

Относно  „Методиката за условията и начина на предоставяне на 

социалната услуга „Приемна грижа““, се налагат допълнения с цел  

подпомагане на приемните  родители, като  по този начин ще могат да 

подобрят собствената си компетентност и изпълняват уверено 

родителската си роля. Това е възможно чрез увеличаване броя на 

надграждащи и поддържащи обучения, групи за консултиране, групи за 

взаимопомощ, супервизии и специализирани обучения за деца с 

увреждания, както и за деца с противообществени прояви. Един от 

начините за такова допълнение на настоящата методика е 

разработването и добавянето към нея на фиксиран план за ежемесечни 

обучения. 

Друг основен проблем в сега действащия процес на приемна 

грижа е етапа на раздяла. Всички участници в проучването акцентират 

върху евентуалния положителен ефект на допълнителни надграждащи 

обучения, свързани именно с този проблем. Това налага промяна в 

сегашния текст на  „Методиката за условията и начина на предоставяне 

на социалната услуга „Приемна грижа““ в частта „Подготовка и 

прекратяване на настаняването“. 

Досегашните текстове „по заявка и при необходимост“ да се 

променят на „задължително“. 

За приемните родители по време на периода на настаняването е 

важно сами да могат да избират социалния работник от екипа на ОЕПГ, 

който да ги подкрепя. За тази цел е необходимо да се направи 

допълнение към „Методиката за условията и начина на предоставяне на 

социалната услуга „Приемна грижа““, в стандарт 5, като се добави 

допълнителен текст за правото на избор/смяна на подкрепящия 

социален работник на утвърденото приемно семейство. 

При анализа на анкетите с участниците в процеса важен извод, е 

че управляващия орган трудно може да координира едновременно 

всичките общини участници в процеса, поради тази причина те трябва 

да бъдат  разделени по регионален принцип и да се добави регионален 

координатор. Това ще доведе до намаляване на броя на координираните 

участници, което от своя страна ще повиши качеството на 

предоставяната услуга. 

Към тази реорганизирана структурата на приемната грижа трябва 

да бъде зададена и методология, по която да се определя координатор, 

със съответната   длъжностна характеристика и схема на назначаване. 

Разделянето по регионален принцип и назначаването на регионален 

координатор ще подобри координацията на ниво общини участници в 
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процеса и по този начин ще се подобри качеството на услугата 

„Приемна грижа“. Координирането на няколко областни екипа и 

организирането на срещи за обмяна на опит и практики между 

участниците в процеса (което в момента не съществува)  ще доведе до 

качествено подобряване и професионализиране на този процес. В 

приложение № 4 е предложена длъжностна характеристика за 

длъжността регионален координатор.  

Всички тези направени предложения ще доведат до повишаване 

на качеството на услугата „Приемна грижа“ и издигането и до 

европейско ниво. Ще се усъвършенства моделът за предоставяне на 

социалната услуга „приемна грижа“ и разшири обхватът ѝ в областта, 

както и по отношение на целевите групи. Ще се подкрепи процесът на 

деинситуционализация на деца, като се създаде и реализира устойчив 

модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в 

специализирани институции и на деца в риск от изоставяне. 

 

III. ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

1. Направен е обстоен анализ на добрите практики в приемната 

грижа на развитите страни, изведени са тези, които са приложими в 

наши условия и на тяхна база са направени предложения за промяна на 

процеса на приемничество. Например осъществяване на повече 

информационни кампании с цел популяризиране на приемната грижа и 

по доброто и разбиране, от обществото, като  необходима социална 

услуга, за  подкрепа на деца в риск. 

2. Анализирано е състоянието на приемната грижа в България 

и по-конкретно в област Шумен, изведени са слабостите в сега 

действащата нормативна уредба и са определени насоките за 

провеждане на анкетно проучване. 

3. Създадени са авторски анкетни карти, чрез които е 

проведено проучване за състоянието на приемната грижа в Област 

Шумен. 

4. Предложена е промяна на информационните кампании за 

приемната грижа с цел по добра информираност на обществото и 

повишаване на подкрепата и разбирането на приемничеството от 

общността . 

5. Предложени са подобрения на „Методиката за условията и 

начина на предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа“ 

изразяващи се в увеличаване броя на надграждащи и поддържащи 

обучения, групи за консултиране, групи за взаимопомощ, супервизии и 

специализирани обучения за деца с увреждания, както и за деца с 

противообществени прояви.  
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6. Предложени са промени в процеса на приемна грижа в етапа 

на раздяла. Задължителни обучения за подготовка на приемните 

родители в процеса на раздялата и при необходимост 

провеждане на консултации с психолог. 

7. Предложена е промяна в структурата на организацията 

доставчик, предлагаща услугата приемна грижа, чрез 

добавянето на ново звено – областен координатор, с цел 

подобряване на нейното качество и мониторинг. 

8. Разработена е длъжностна характеристика за  предложената 

длъжност с цел ефективно координиране и организиране на 

дейността на областните екипи на регионален принцип. 

 

IV. СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ ПО ТЕМАТА НА 

ДИСЕРТАЦИЯТА: 

1. Хайнова, С. Приемната грижа в България, В: Годишник на 

Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, т. XXIIID, 

35 години Педагогически факултет, Велико Търново, Издателство 

„Фабер“, 2019, с. 903-909, ISSN 1314-6769 

2. Хайнова, С. Видове социални услуги, В: Сборник научни 

трудове на студенти и докторанти от педагогически факултет,  с. 138-

145, Изд. УИ „Епископ Константин Преславски“, 2019, ISSN 2367-5764 

3. Хайнова, С. Модели на Приемната грижа във Великобритания, 

В: Годишник на Шуменския Университет  „Епископ Константин 

Преславски“, т. ХXІV D, Педагогически факултет, Университетско 

издателство  „Епископ Константин Преславски“, 2020,с. 855-860, ISSN 

1314-6769 


