
Международна социална 
служба-България –  

10 години в подкрепа на децата 
и семействата в България и 

извън граница 



 Регистрирана: 19 декември 2002г. във Великотърновския 

окръжен съд, като юридическо лице с нестопанска цел в обществена 

полза.  

 Приоритети: 

Разработване, предоставяне и управление на социални услуги за деца 

и семейства. 

Подкрепа на български граждани, предимно на деца, които пребивават 

на територията на друга страна и които поради различни причини се 

нуждаят от съдействие и/или закрила.  

Оказване на подкрепа на професионалисти, работещи за социалната 

интеграция на деца и младежи. 

Подпомагане органите на местното самоуправление в разработването 

и реализирането на общинска социална политика спрямо рискови 

групи от населението. 

 

Кратко представяне 



 

МСС-България като доставчик на социални 
услуги за деца и семейства 

 
1. В периода 2003-2006 г. (проект  CLIP) -разработване и 
прилагане на нови подходи за работа с младежите над 
15 години от специализираните институции за деца, 
свързани с подготовката им в умения за 
самостоятелен живот и напускане на дома и за 
разработване на услуги на изхода на институцията: 

 В практиката са въведени  нови за страната социални услуги- 

Наблюдавани жилища в гр. Ловеч, В.Търново и Севлиево(юни 2005 г.)  и 

в Смолян (2008г.), Стара Загора и Враца (2009г.), насочени към подкрепа 

на напускащите домовете; 

 В структурата на домовете е въведено ново понятие- Защитено 

жилищно пространство (Преходно жилище), където младежите се 

обучават на практически умения за самостоятелен живот. 



2. За периода 2005-2012 г. са изпълнени 20 проекта 
в областта на социалните услуги и правата на 
детето, в рамките на които са разработени и 
предоставени  нови за страната услуги, като: 

Кризисен център за деца, жертви на трафик и насилие 

(юли 2006) с. Балван, общ.В.Търново; 

 Център за обществена подкрепа със Спешен прием за 

деца в риск (2005г. Търговище); 

Звено “Майка и бебе” (2005 г. –Търговище и 2008 г. – 

Враца); 

Център за настаняване на деца от семеен тип 2008 г.- 

Ловеч,  2009 г.- Смолян, 2010 г.- Плевен (съвместно с 

общините)  

 

 



3. Проведена е целенасочена работа за 
стимулирането и развитието на приемната 
грижа в страната.  

стартира през м. август 2007 г. в ЦОП- Търговище; 

от 23 юни 2009 г. до 31 януари 2012 г. с финансовата подкрепа на 

УНИЦЕФ МСС-България предоставя услугата в 4 областни 

центрове по приемна грижа (в областите В.Търново, Габрово, 

Търговище и Смолян), като  за периода са утвърдени 155 приемни 

семейства, които отглеждат 140 деца; 

на базата на двустранни споразумения с общините В.Търново, 

Смолян, Търговище, Елена, Девин и Ловеч, от 2012 г. МСС-

България оказва подкрепа на ЕПГ на общините за  предоставяне на 

услугата в рамките на проекта на АСП по ОПРЧР “И аз имам  
семейство”. 



 В рамките на проекти за периода 2005- 2011 г. МСС-

България е развила и управлявала 28 услуги за деца и 

семейства в 11 общини -. Търговище, В.Търново, Лясковец, 

Ловеч, Севлиево, Враца, Смолян, Габрово, Доспат, Рудозем, 

Златоград, Девин;  

 Подкрепила е методически и финансово общините 

Стара Загора (Наблюдавани жилища) и София (ЦНСТ за деца 

с увреждания) за стартиране на  услугите,   

  Подкрепила е методически разработването на 

проектите и предоставянето на услуги в общините 

Плевен (ЦНСТ за деца 7 -18 г.) и Смолян (ЦНСТ за младежи 15-

18(20) г.; 

 Подкрепила е методически НПО в Дряново  и В.Търново 

за стартиране и предоставяне на услуги (ЦОП);  



4. Организацията управлява 11 услуги за деца и 
семейства в 4 общини на базата на Договор със съответната 
община за възлагане управлението им на външен доставчик (след 
изпълнение на проекти в тях): 

КСУДС-Търговище  с 2 услуги - Център за обществена 
подкрепа (ЦОП), към който функционират Център за спешен прием 
и Дневен център за деца с увреждания и Звено „Майка и бебе” (от 
септември  2006 г); 

КСУДС – Севлиево с 3 услуги - Дневен център за деца и 
младежи с увреждания, ЦОП и Наблюдавано жилище; (от 
октомври 2008 г.) 

КСУДС- Смолян – с 3 услуги - ЦОП, Център за настаняване 
от семеен тип за младежи от 15 до 18 (19) години и 
Наблюдавано жилище  (от януари 2011 г.);  

В.Търново – 3 услуги - ЦОП, Център за  социална 
рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания и 
Наблюдавано жилище (от януари 2011 г.). 



ЦИФРИТЕ ГОВОРЯТ 

  В новосъздадените социални услуги по проекти, получили 

устойчивост като държавно-делегирани дейности в 97%, са 

разкрити 220 работни места. 

≠ 

  През 2011 г. организацията е управлявала 144 души персонал. 

Към момента МСС-България е работодател на 99 души, от които 7- 

експерти към организацията и 92 - професионален екип към социалните 

услуги, които управлява.  

≠ 

  Проведените от МСС-България обучения за повишаване капацитета 

на професионалисти са обхванали над 550 души от: 

 социални услуги в общността; 

 специализирани институции ; 

 комисии за детето в общините; 

 местни власти 

 



МСС-България като част от мрежата на МСС 

1. Посредничество между социални служби и съдилища в България 

и чужбина (предоставяне на социални доклади за деца и родители в 

транс-гранична ситуация) 

2. Информиране и консултиране по повод на отношения с 

международен елемент на:  

 Семейства (деца и родители в транс-гранична ситуация) 

 Професионалисти (социални работници, съдии, адвокати, прокурори) 

 Държавни и общински органи и институции (ДАЗД, АСП, ДСП-ОЗД, 

доставчици на социални услуги)  

3. Обучение на различни професионални групи 

4. Публикации 



Работа по международни случаи 

ПЕРИОД 

(ГОДИИ)  

РЕГИСТРИРАНИ 
СЛУЧАИ  

АКТИВНИ 

СЛУЧАИ  

ПРИКЛЮЧЕНИ 
СЛУЧАИ  

2003-2005 75 75 

2005 34 1 33 

2006 42 1 41 

2007 29 10 19 

2008 46 13 33 

2009 56 44 12 

2010 88 61 27 

2011 88 39 49 

2012 60 24 36 

ОБЩО 518 193 325 



 Броят на случаите се увеличава ежегодно - от 20 

регистрирани случая през 2002 година до 88 случая- 

2011 година.  

 МСС-България работи средно по 65 случая годишно      

( новорегистрирани за съответната година, 

продължаващи от предишни години  и  затворени). 

 

 



Основни източници на финансиране през 
годините 

1. Изпълнение на проекти: 

ШАРС 

Европейски фондове- програма ФАР и ОПРЧР 

УНИЦЕФ 

Частни донори – фондации ОУК-Женева, МСС-Швейцария, Лорд 

Мичелхам от Хелингли. 

2. Договори с общини за възлагане управлението на 
социални услуги, като дейности, делегирани от 
държавата на общините. 

3.Събиране на такси за работа по случаи с международен 
елемент. 

4. Донорство за постигане на конкретни цели. 

През 2011 г. МСС-България е управлявала средства в 
размер на 1 644 804 лв. (проекти и услуги). 



 

 

ПУБЛИКАЦИИ ФИЛМИ 

Моята книжка за приемната грижа. 

Информационна книжка за деца над 7 г., 2012 

Международна социална служба-България – 

Социална и правна подкрепа и 
съдействие в работа по 
международни случаи, 2009 

Върховенство на интересите на 
малолетните при осиновяване. 
Практическо пособие, 2007, В.Търново 

Ръководство на CLIP за обучение 
на обучители. Умения за независим 
живот. В.Търново, 2006 г. Теоретична  и 

практическа част 

Работна книжка на CLIP за 
младежи. В.Търново, 2006 

“Дом в дома”  (модел за 

подкрепа на младежите, 

напускащи ДДЛРГ- по проект 

CLIP) 

7 x аз = семейство 
(пример за реформиране на 

грижата за децата в ДДЛРГ 

“Мария-Терезия”- Ст. Загора) 

Несравнимите деца 
(за децата с увреждания и 

услугите за тях, предоставяни в 

Дневните центрове) 


