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Заключителният доклад се основава на  
обширен преглед на литература, интервюта  
с национални, областни и общински 
ръководители, и посещения на терен в 
програмите, които предоставят услуги на 
бебета и малки деца със забавяне в развитието  
и с увреждания.  Докладът съдържа общ преглед 
на текущото състояние на услугите за ранна 
детска интервенция (РДИ) в България,  
последван от представяне на варианти, 
препоръки и пътна карта за развитието  
на една цялостна, интегрирана и устойчива 
Национална система за РДИ.

Настоящото издание е резюме  
от заключителния доклад, подготвен 
от Емили Варгас-Барон.



2   I  Изграждане на Национална система за ранна детска интервенция в България

Какво представлява  
ранната детска интервенция (РДИ)?

РДИ се определя като интердисциплинарна, междусекторна и координирана система от 
индивидуализирани и интензивни услуги за родителите на деца, от раждането до 3 или 
5-годишна възраст, които се намират в рискови ситуации, със забавяне в развитието,  
увреждания, и поведенчески проблеми или нужди за подкрепа на психичното здраве. Услуги-
те за РДИ са семейно ориентирани и се предоставят в естествената среда на детето 
(вкъщи, дневен център, детска площадка). Тези услуги помагат на родителите да провеж-
дат игрови дейности за развитие с детето в рамките на обичайния дневен режим, с цел 
то да постигне своя пълен потенциал на развитие. Услугите за РДИ винаги включват пъл-
ноценното участие на следните сектори:

   здраве, хранене и санитарни/хигиенни условия;

  образование и култура;

  права и закрила на детето.

За да бъдат ефективни, програмите за РДИ трябва да бъдат интегрирани. Те са изцяло 
междусекторни, интердисциплинарни и имат обща система за управление, контрол и от-
четност. Те включват както професионалисти, така и добре обучени парапрофесионали-
сти, работещи под подходящ надзор. Тази организационна рамка помага да се сведат до 
минимум разходите, като същевременно се постига високо качество на услугите.
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Осигуряване на пълноценно участие  
на ръководители и заинтересовани страни  
в развитието на системата за РДИ 

За да бъдат ефективни и да осигурят национална ангажираност с услугите за РДИ, проце-
дурите за разработване на Национална система за РДИ трябва да се основават на широ-
ко участие и многобройни възможности, така че всички ръководители и заинтересовани 
страни, да предложат своите най-добри идеи и препоръки. Ключовите елементи на една 
национална система за РДИ включват:

   Осигуряване на „правна база“ на системата чрез приемане на Стратегически план или 
Закон за РДИ;

   Подготовка на План за действие за разработването и прилагането на системата за РДИ;

   Разработване и приемане на национални насоки и процедури за РДИ; 

   Въвеждане на стандарти за услугата и персонала, на основата на горните документи.

Националните системи за РДИ трябва да се опрат на силните страни и постиженията 
на съществуващите услуги за РДИ и други, свързани услуги. Те трябва да включват разра-
ботване на планове за подобряване и разширяване на съществуващите услуги за РДИ, а след 
това и за поетапно създаване на допълнителни услуги за РДИ до постигане на национално 
покритие. Изграждането на тясно сътрудничество с всички други съответни услуги в ран-
на детска възраст е изключително важно, за да се постигне една цялостна система от 
услуги в ранна детска възраст. 
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Индивидуализираните и интензивни услуги за РДИ трябва винаги да 
бъдат много тясно координирани с общите и не толкова интензивни 
услуги за РДР. При необходимост децата и техните семейства биват 
насочвани от общите услуги за Ранно детско развитие (РДР) към услуги 
за РДИ, а след затвърждаване на постиженията в развитието им, децата 
се насочват от услугите за РДИ, към услуги за РДР, като напр. патронажна 
грижа, програми за родителство и приобщаващи детски ясли и детски 
градини.

Варианти за водещата роля и участието 
на министерство във връзка с услугите за РДИ

След направен преглед на тясното придържане на България към международните конвенции 
относно правата на децата и на хората с увреждания, се анализира текущото състояние 
на услугите за РДИ, включващ преглед на някои силни страни, водещи роли и ограничения по 
отношение на РДИ от страна на Министерството на здравеопазването, Министерство-
то на образованието и науката и Министерството на труда и социалната политика.

Въз основа на този преглед се препоръчва правителството сериозно да разгледа възмож-
ността да покани като водещо министерство Министерството на труда и социалната 
политика. Това министерство следва да организира срещите с другите министерства и 
организациите на гражданското общество с цел разработване, развиване и изпълнение на 
Националната система за РДИ. То и сега има водеща роля и подкрепя услугите за РДИ посред-
ством сътрудничеството си с много общини. Показало е, че може да работи ефективно в 
сътрудничество на областно и общинско равнище с представители и структури на МОН и 
МЗ. МТСП вече има водеща роля в предоставянето и супервизията на услугите за децата с 
увреждания, правата на детето, закрилата на детето и социалната закрила. Наред с това, 
Държавната агенция за закрила на детето и Националният съвет за закрила на детето, 
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Агенцията за социално подпомагане и всички техни регионални и местни дирекции могат 
да бъдат много полезни за развитието на системата за РДИ.

Препоръчва се също Министерството на финансите, Министерството на вътрешните 
работи, Министерството на правосъдието, Министерството на културата, Министер-
ството на околната среда и водите и Министерството на транспорта, информацион-
ните технологии и съобщенията, също да бъдат включени в дейностите за планиране на 
системата за РДИ.

Стратегическа и нормативна база  
на националната система за РДИ

Съществуват различни варианти за изготвяне на стратегическа и нормативна база на 
Националната система за РДИ, включително приемането на:

   Официално включване на услугите за ранна детска интервенция в най-важните норма-
тивни актове относно социалните услуги;

   Национална стратегия за ранна детска интервенция и План за действие;

   Закон за ранната детска интервенция;

   Национални насоки и процедури за ранна детска интервенция (основни разпоредби);

    Национални стандарти за услугите и персонала за ранна детска интервенция.

Включването на услугите за РДИ в Правилника за прилагане на Закона за социалното подпо-
магане, както и в предстоящата Наредба за интегрирани здравно-социални услуги, което е 
напълно възможно, може да има решаващо значение за законовото регламентиране на тези 
услуги.
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За създаването на правна база на Националната система за РДИ са необходими Национална 
стратегия за РДИ и подробен План за действие и/или Закон за РДИ. (Заключителният доклад 
представя част от обичайното съдържание на тези инструменти на политиката.)

Препоръчва се да бъде даден приоритет на изготвянето и приемането на Национална 
стратегия за РДИ с План за действие, тъй като тези документи биха били по-добър ориен-
тир за разработването на програмата за лицата, вземащи решения и техническите спе-
циалисти/експертите на национално равнище.

Законът за РДИ би осигурил силна правна база на Националната система за РДИ и нейните 
услуги. Той обаче няма да осигури оперативните насоки и насоките за планиране на Нацио-
нална стратегия за РДИ и План за действие. Необходимо е да се вземе решение кой от тези 
подходи да се възприеме – или евентуално да се използват и двата.

За създаването на цялостна база на Националната система за РДИ са необходими Насоки и 
процедури за РДИ. Впоследствие следва да бъдат приети и стандарти за услугите и персо-
нала за РДИ.

Процес на стратегическо планиране на РДИ

В заключителния доклад се препоръчва в период от 12 до 18 месеца да бъдат предприети 
следните основни стъпки за разработване на Националната система за РДИ на България:

   Определяне на водещо министерство и другите министерства, които работят в съ-
трудничество с него;

   Създаване на междусекторна техническа работна група за РДИ;

   Изготвяне на цялостен анализ на ситуацията относно РДИ;

   Провеждане на консултативни семинари на общинско, областно и централно равнище;
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   Провеждане на интервюта с длъжностни лица на ръководни позиции на всички равнища;

   Подготовка на избрани инструменти на политиката;

    Провеждане на прегледи, консултативни семинари и финализиране на инструментите 
на политиката; и

   Приемане, въвеждане и прилагане на инструментите поетапно, до постигане на нацио-
нално покритие.

Предложения относно националната  
организационна структура на РДИ

Въз основа на силните страни и богатия набор от човешки и институционални ресурси 
за РДИ и свързаните с тях услуги в България, заключителният доклад представя възможни 
варианти за организационна структура на РДИ, включващ следните видове структури:

   Национална междусекторна комисия или комитет за РДИ;

   Техническа работна група за РДИ;

   Малко централно междусекторно звено за планиране, координация, супервизия и отчет-
ност на РДИ;

    Областни звена за РДИ, както и когато са необходими;

   Общински програми за услуги за РДИ, свързани с представителни общински комисии за 
РДИ;

   Процедури за хоризонтална и вертикална междуведомствена координация и координа-
ция между услугите.
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Преглед на съществуващите услуги за РДИ  
и съществуващите и потенциално възможни  
структури за обучение

България е развила богат набор от услуги за деца със забавяне в развитието и с увреждания, 
но за много от тях има списъци на чакащите. Наред с това, в повечето общности липсват 
услуги за РДИ, а качеството не е еднакво поради разработването на различни програми в 
периода досега и липсата на постоянни програми за въвеждащо и надграждащо обучение 
и супервизия. Бяха открити няколко услуги за РДИ, но се предполага, че съществуват още 
такива услуги, което потвърждава необходимостта от систематичен и цялостен анализ 
на ситуацията относно РДИ. Бяха установени и прегледани следните програми за РДИ:

   Сдружение „Дете и пространство“;

   Сдружение „Еквилибриум”;

   Фондация „За нашите деца“;

    Услуги за РДИ на Карин дом;

   Комплекси за интегрирани социални услуги за деца и семейства;

    Малки чудеса“ - Фондация „Нашите недоносени деца“;

   Центрове за обществена подкрепа.

Други услуги за деца с увреждания

Беше направен преглед и на други системи за услуги за деца с увреждания. Услугите за РДИ 
трябва да си сътрудничат с всяка от тях:

   Домове за медико-социални грижи за деца и предоставяните в тях услуги;
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    Услуги за деинституционализация, превенция на институционализацията, приемна гри-
жа и подкрепа за осиновяване.

Общо ранно детско развитие и други услуги,  
които трябва да допълват услугите за РДИ

Следните видове полезни национални услуги за деца и семейства, включително държавни 
институции, трябва също да имат тясна връзка с програмите за РДИ, за да се осигури не-
прекъсната система от услуги от периода преди зачеването до стартиране на началното 
образование на детето:

   Клиники и лекарски практики;

   Болници и отделения за интензивна неонатална грижа;

   Тръст за социална алтернатива;

   Подкрепени от УНИЦЕФ услуги за домашни посещения (патронажна грижа) за деца от 
раждането до 36-месечна възраст;

    Българска педиатрична асоциация;

   Национална мрежа за децата; 

   Национално сдружение на общините в Република България; 

   Родителски групи и сдружения;

   Фондация ОАК;

   Университети, вкл. Медицински университет – Варна;

   Народно събрание на Република България;

   Омбудсман на Република България. 
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Препоръчана финансова подкрепа и анализи  
на разходите за Националната система за РДИ

Заключителният доклад препоръчва съществуващото финансиране за услугите за РДИ да 
бъде разширено. Предложенията относно варианти за допълнителна финансова подкрепа 
включват: национални, областни и общински публични субсидии за програмите за услуги; 
ваучери за деца и родители; възстановяване на разходи от здравноосигурителната сис-
тема; безвъзмездни средства от фондации за програмите за услуги; приходи от лотарии 
и данъци; подкрепа от корпорации, банки, предприятия и други източници от частния сек-
тор; частни дарители; родителски сдружения; събития за набиране на средства и годишни 
призиви за финансиране.

За да се подготвят точни бюджети за бъдещото разширяване на програмата за РДИ, от 
решаващо значение е да се направят анализи на разходите на избрани работещи услуги за 
РДИ в България. Препоръчва се анализът на разходите да се направи като част от анализа 
на ситуацията относно РДИ. Щом се съберат тези данни, могат да се изготвят прогнози 
и симулации, които да бъдат използвани за подготовката на Плана за действие за РДИ, кой-
то да включва бюджети за всички дейности. 

За да се разширят инвестициите в услугите за РДИ и да се постигне национално покритие 
в рамките на пет до десетгодишен период, докладът отбелязва важната роля на Народно-
то събрание и Министерството на финансите по отношение осигуряването на средства 
в сътрудничество с Министерството на труда и социалната политика, Министерство-
то на образованието и науката и Министерството на здравеопазването. Правителства-
та обикновено осигуряват подкрепа за текущите разходи за услугите за РДИ (заплати, оси-
гуровки, въвеждащо и надграждащо обучение, супервизия и наблюдение и оценка), докато 
другите източници на финансиране обикновено оказват съдействие за разходите за разви-
тие и за иновациите по програмата. 
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Застъпнически дейности за политиката и програмата  
и комуникационни дейности сред обществеността

За да се създаде силна Национална система за РДИ, изключително важно е да се проведе застъп-
ничество за политиката и програмата. Три вида инициативи за застъпничество са особено 
важни за България, и те включват: информационни материали за политиката; работа на те-
рен с общността и застъпничество за програмата на общинско равнище; и застъпничество 
от страна на родителите на деца със забавяне в развитието и с увреждания.

Наред със застъпничеството за политиката, трябва да бъдат разработени комуника-
ционни дейности сред обществеността за повишаване на националната информираност 
относно важността и приемането на разнообразието, а също и способностите и приноса 
на хората със забавяне в развитието и с увреждания.

Пътна карта за развитие на българската система за РДИ

Докладът препоръчва да бъдат предприети следните дейности:

   Трябва да бъдат определени основните участващи министерства (МТСП, МЗ и МОН), 
заедно с другите министерства, които ще оказват сътрудничество (МФ, МВР, МП, МК, 
МОСВ, МТИТС).

   Необходимо е да бъде посочено водещото министерство. След сериозно проучване и ана-
лиз, става ясно, че Министерството на труда и социалната политика е министерството, 
което е в най-добра позиция и се препоръчва да играе водеща роля за стратегическото пла-
ниране, да събира всички ръководители и заинтересовани страни и да гарантира разработ-
ването, приемането и успешното прилагане на инструментите на политиката за РДИ.

   Трябва да се вземат решения относно стратегическата и нормативната база на Нацио-
налната система за РДИ: Стратегически план за РДИ и План за действие и/или Закон за 
РДИ. За да се гарантира, че системата разполага с правна база, трябва да бъдат приети 
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най-малкото Стратегически план и План за действие или Закон за РДИ. Може също да се 
предвиди изготвянето и на двата инструмента.

   Необходимо е да бъде създадена Междусекторна техническа работна група за РДИ, с опре-
делени правомощия и списък на членовете . Работната група насочва:

   подготовката на анализа на ситуацията относно РДИ;
   консултативните семинари на общинско, областно и централно равнище;
   интервютата с длъжностни лица на ръководни позиции;
   прегледа и одобряването на всеки доклад;
   осигуряването на насоки за изготвяне на определените инструменти на политиката 

и нормативни актове;
   областните консултации за преглед на проектите на правните документи; и

   прегледа и окончателната редакция на всички инструменти на политиката.
   Работната група докладва на министрите и други лица по време на различните етапи 

на изготвяне на документите, за да се гарантира, че те са напълно ангажирани и правят 
препоръки.

   Министерствата и/или Народното събрание приемат и наблюдават прилагането на 
правните и стратегическите документи.

    Понастоящем няколко НПО предоставят услуги за РДИ. Те имат много сходства и силни 
страни, както и много разлики и потребности. Всички те се сблъскват с предизвикател-
ства, но с добра техническа подкрепа могат да предоставят отлични услуги за РДИ в 
по-голям мащаб.

   Специално внимание трябва да се отдели за разширяване на подкрепата от страна на 
държавата за услугите за РДИ на централно, областно и общинско равнище. Услугите за 
РДИ трябва да получат помощ също така и за да диверсифицират източниците си на 
финансиране.

Както застъпничеството за политиката, така и комуникационните дейности сред об-
ществеността са спешно необходими, за да съдействат за изграждането на Национална-
та система за РДИ и да помогнат на всички родители и граждани да разберат ползите от 
услугите за РДИ.



Национална мрежа за децата реализира проект „Да подредим 
пъзела: устойчив семейно-ориентиран подход и ранна 
интервенция в България“, подкрепен с безвъзмездна финан-
сова помощ от Фондация „Институт Отворено общество“ в 
сътрудничество с програмата „Ранно детство“ на фондации-
те „Отворено общество“. 

Проектът е насочен към мобилизиране на усилията и ресурсите 
на неправителствения сектор, международните организации, 
донори, национални и местни власти и всички заинтересован 
страни, които работят в областта на ранната интервенция, 
и да ги обедини в обща застъпническа и комуникационна стра-
тегия, свързана с политиките и правната регулация на ранна-
та интервенция в страната. 

С реализирането на проекта се цели постигане на общо раз-
биране сред професионалистите за важността и съдържание-
то, необходимите ресурси, знания и умения за прилагане на се-
мейно-ориентирания подход и ранната интервенция, както и 
постигане на обща визия за възможностите за тяхната регу-
лация и обединяването в една посока за развитие на грижата 
за децата в ранна възраст. Проектните дейности предвиж-
дат участието на всички заинтересовани страни – Минис-
терство на труда и социалната политика, Министерство на 
здравеопазването, Министерство на образованието и наука-
та, Държавна агенция за закрила на детето, Агенция за соци-
ално подпомагане, членове на Парламента, неправителствени 
организации, доставчици на услуги и др. Като резултат от 
проекта се очаква семейно-ориентираният подход и ранната 
детска интервенция да бъдат основа при разработването на 
водещи политически документи и законодателство като На-
ционална стратегия за детето и семейството, Национална 
стратегия за ранно детско развитие и Закон за социалните 
услуги и др.   



Национална мрежа за децата е обединение на над 150 граждански орга-
низации, работещи със и за деца и семейства в цялата страна. Насър-
чаването, защитата и спазването на правата на детето са част от 
ключовите принципи, които ни обединяват. Само през 2017 г. организаци-
ите членове на Национална мрежа за децата са подкрепили с работата си  
79 044 деца и 36 577 семейства. 8 262 специалисти, работещи с деца и  
семейства в цяла България, са били подкрепени от организациите в НМД 
чрез обучения, консултации и съвместни дейности.

www.nmd.bg




