
 

 

Изх. № 377/21.12.2020 г. 

ДО  
Д-Р КОНСТАНТИН АНГЕЛОВ 
МИНИСТЪР 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 
 
Г-ЖА ДЕНИЦА САЧЕВА 
МИНИСТЪР 
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА 
ПОЛИТИКА 
 
Г-ЖА РУМЯНА ПЕТКОВА 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 
 
Г-ЖА ЕЛЕОНОРА ЛИЛОВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 
 
КОПИЕ ДО 
Г-ЖА ДИАНА КОВАЧЕВА 
ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
     
 

 
 
Относно: Мерки за гарантиране на най-добрия интерес на децата и младежите, на 
които предстои преместване от ДМСГД в други населени места, без необходимата 
подготовка и осигурени алтернативи за по-добра грижа. 

 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
Обръщаме се към вас с тревога във връзка с предстоящото спешно извеждане на деца и 
младежи в други населени места, поради закриването на някои институции от стар тип – 
домове за медико-социални грижи. В рамките на следващите няколко дни – до края на 2020 
година, предстои да бъдат изведени около 200 деца и младежи от тези институции, без 
необходимата подготовка и осигурени алтернативи за по-добра грижа. 
 
Както е известно, Национална мрежа за децата от години е радетел на процеса на 
деинституционализация и затварянето на институциите за деца в България. В същото време не 
веднъж сме сигнализирали за вредни и недопустими практики в процеса на нейната 
реализация.  



 

 

 
Сериозно сме обезпокоени от начина, по който предстои да бъдат изведени децата и 
младежите от институциите ДМСГД. Налице е сериозен риск и неблагоприятни фактори, които 
биха утежнили състоянието на децата, дори застрашили живота на някои от тях, особено в 
ситуация на корона-вирус пандемия. 

 
Известно е, че към момента по отношение на децата и младежите от ДМСГД не е извършена 
детайлна оценка на потребностите и добро планиране на последващата грижа за тях. По 
методика следва да има няколко месеца за подготовка за извеждането. Към момента няма 
сформирани и нови екипи за грижа, които децата да са опознали, за да се подпомогне лекото 
преодоляване на кризата от промяната. Една част от тези деца са с изключително тежки 
вродени заболявания (на границата на оцеляването) и силно уязвими в настоящата ситуация. 
Част от тях не говорят, имат тежки увреждания, абсолютно зависими са, не могат да обяснят 
своите чувства и биха понесли много тежко ужаса на промяната и абсолютно непознатата за тях 
среда. За съжаление, не са предприети адекватни действия за тяхната бъдеща адаптация в 
новите условия, които, както разбираме, са отново нереформирани институции.  Там 
децата/младежите предстои да пребивават временно и след известно време отново да бъдат 
изведени. 
 
В тази връзка, молим да направите всичко необходимо, децата да не бъдат извеждани, преди: 
 

 да е намерено трайно решение и подготвени нови социални услуги, специално 
предназначени за тях, с необходимата материално-техническа база и осигурена 
постоянна 24-часова медицинска и индивидуализирана социално-психологическа 
грижа. 

 да се извърши внимателна оценка на потребностите им и цялостна подготовка за 
най-безболезнената им адаптация;  

 да бъде избегнат реалният риск животът и здравето им да бъдат застрашени, предвид 
ситуацията с COVID-19.  

 
За голямо наше съжаление се потвърждават опасенията ни, посочени в позиции на 
Национална мрежа за децата още от 2017 година, в които обърнахме внимание за риск от 
възникване на сериозни проблеми при прилагането на операцията „Продължаваща подкрепа 
за деинституционализация на децата и младежите“ към Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси 2014-2020“ с разделянето на подготовката и оценката на децата за 
извеждане от фактическото им извеждане от специализираните институции.  
 
Настояваме да бъде потърсена отговорност от длъжностните лица, забавили или 
възпрепятствали качественото и навременно изпълнение на процеса по закриването на 
ДМСГД, както и от тези издали заповед за настоящото преместване на децата и младежите, без 
необходимата подготовка и то в други нереформирани институции.  
 



 

 

Изключително важно е държавата да приложи адекватен и гъвкав подход с ясно изявено 
лидерство и конкретен план за трайни решения, изцяло гарантиращи най-добрия интерес на 
децата и младежите и при спазване на най-високи професионални стандарти. 
 
Национална мрежа за децата е обединение от над 135 граждански организации и 
съмишленици, работещи с и за деца и семейства в цялата страна. Насърчаването, 
защитата и спазването на правата на детето са част от ключовите принципи, които ни 
обединяват. Само през 2019 г. организациите членове на Национална мрежа за децата, чрез 
своите над 5000 специалисти са подкрепили с работата си над 110 000 деца и 26 000 
семейства.  
 
 

 

 

 

С уважение,  

  Георги Богданов, 

  Изпълнителен директор 

Национална мрежа за децата 

http://nmd.bg/

