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2007-2012 - Пет години целенасочена 

работа за развитие на приемната грижа 

в България 

Международна социална служба- 

България  



Началото 

 Втора 

кампания, 

запознала 

през есента 

на 2008 г. в 

Търговище 
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 20 ноември 

2007 г. – старт на 

Кампания за 

набиране на 

приемни 

семейства, 

продължила 1 

година 

 Юли 2007 г. – започва подготовка на екип от ЦОП в КСУДС- 

Търговище за  провеждане на кампании, оценяване и обучение 

на кандидати за приемни семейства 

Кръгла маса по приемна грижа – 15.09.2009 г. 



 
Началото- резултати от кампаниите 

 

 За периода 20 ноември 2007- 15 септември 2009 г. в община 

Търговище има 38 кандидати за приемни семейства, от които 

- 25 одобрени приемни семейства,  18 деца са били 

настанени в 12 семейства. 
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Разпространение на опита в набирането 

на приемни семейства 

 

В рамките на проекти по програма ФАР и ОПРЧР, в които 

МСС – България беше партньор на НПО и общини 

(Читалище “Развитие” -  Дряново, Плевен и Смолян) по 

наша идея и методическо ръководство за периода 2008 -

2009 г. са обучени професионалисти и са набрани и 

одобрени: 

• в община Дряново – 3 приемни семейства 

• в община Плевен – 5 приемни семейства 

• в община Смолян – 3 приемни семейства 
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Първи постижения в развитието на 

приемната грижа 

 
 Добре насочени и резултатни кампании за набиране на приемни 

семейства / ясно набелязани цели и целеви групи, разработени 

информационни материали, провеждане на директни срещи с различни 

групи хора/  

 Обучени екипи 

 Постигане на добро взаимодействие с ОЗД и координиране със 

специализираните институции 

 Включване на екипа по приемна грижа в подкрепата на срещите за 

опознаване между детето и приемното семейство 

 Дейности по подкрепа след настаняването  

 Създадена група за взаимна подкрепа на приемните семейства 

 Приемане от приемните семейства на деца с различен етнически 

произход 

 Работа със семейства от съседни общини 
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Проект „Разширяване модела на приемната 

грижа в България”, финансиран от УНИЦЕФ 

 
 Период на изпълнение юли 2009 –февруари 2012 

 МСС – България – водеща организация с пряка отговорност по  

изпълнение на проекта в областите В. Търново, Габрово, Смолян 

и Търговище (партньор – ИСДП – в София град, София област, 

Перник и Шумен) 

 

Резултатите в цифри за областите В. Търново, Габрово, Смолян и 

Търговище : 

 155 одобрени приемни семейства; 

 настанени над 150 деца. От тях 32 са изведени от приемните 

семейства по различни причини: 

– Осиновяване - 12 деца 

– Връщане в родното семейство –6 деца; 

– Навършване на пълнолетие - 1 дете; 

– Преместване; 6 деца- в друго приемно семейство, 4 - в 

резидентна услуга; 3 деца  - в специализирана институция 
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Важни резултати от изпълнение на 

проекта 

 Разработен областен модел за приемна грижа  

 Разработена програма за обучение на приемни семейства и 

за обучение на обучители, апробирана при обучението на 

над 300 семейства   

 Обучение на Комисиите за закрила на детето с оглед 

успешното им функциониране като Комисия по приемна 

грижа. За първи път – включване на действащ приемен 

родител като пълноправен участник в комисията в община 

Търговище 

 Създадена мрежа от професионалисти /областни центрове 

по приемна грижа/ – добре обучени, получаващи регулярно 

супервизия и други форми на професионална подкрепа  
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Важни резултати от изпълнение на 

проекта 

 Развити добри практики – взаимодействие с ОЗД; участие на 

ОЦПГ в процеса на напасване; в срещите за опознаване; 

услуги за подкрепа на приемните семейства и на настанените 

деца; добре функциониращи групи за взаимна подкрепа  

 Ежегодни срещи на приемните семейства и приемните деца    
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Наистина ли приемната грижа е добра за 

децата 

 
В периода март-април 2012 г. е изследван е напредъкът в развитието 

на деца в предучилищна възраст, настанени в приемни семейства, 

обхващащо 39 деца на възраст между 3 и 7г., настанени под приемна 

грижа за период от 3 месеца до 1 година  

 

 

 

 

 

 

Резултати :  Значително подобряване във физическото развитие, 

развитието на общата и фината моторика, самостоятелността, 

познавателното, емоционално-социалното развитие, намаляване на 

нарушенията в сън, хранене и отделяне, както и на симптомите на 

хоспитализъм. 
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Роля на МСС-България за развитие на 

Приемната грижа след януари 2012 г. 

 След края на проекта на УНИЦЕФ и включване на общините –

областни центрове в проект “И аз имам семейство” на АСП по 

ОПРЧР, подкрепата на утвърдените приемни семейства в тях 

премина към ЦОП: 

Търговище – 50 семейства; 

Смолян – 11 семейства 

В.Търново – 13 семейства 

Севлиево-  6 семейства 

 Сключени Споразумения  за методическа подкрепа (консултиране 

и супервизии) на екипите по приемна грижа , създадени по проекта, с 

общините: 

Търговище 

Смолян 

Девин 

Елена 

Ловеч 
10 



 

Предизвикателства, нови въпроси, 

рискове 

 

1. Да не се възпроизведат негативите от 

институционалната грижа  

2. Подкрепа на приемните семейства и на 

приемните деца 

• липса на социални услуги или на достатъчно 

човешки ресурс в съществуващите услуги;  

• липса на високоспециализирани услуги за деца 

със сериозни трудности в поведението и за 

семействата, в които се отглеждат. 
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Предизвикателства, нови въпроси, 

рискове - 2 

3. Приемна грижа и осиновяване 

Добри практики: 

 Подпомагане на приемните родители да осъзнаят временния 

характер приемната грижа и важността на осиновяването като 

постоянна, дългосрочна грижа за детето   

 Изработване на ясна процедура за взаимодействие между 

институциите, ангажирани с този процес при стартиране на 

процедура по осиновяване  

 Подкрепа на приемните семейства в процеса на осиновяване на 

детето  

 Необходимост от подкрепа на приемното дете в процеса на 

осиновяване. 
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Предизвикателства, нови въпроси, 

рискове - 3 

 

4. Работа с рожденото семейство 

 Постигане на консенсус със семейството относно 

настаняването; 

 Запазване на връзката на детето със 

семейството, дори и когато не се планира  

връщането му; 

 Подкрепа на биологичното семейство - кой я 

осъществява.  
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Предизвикателства, нови въпроси, 

рискове - 4 

  

5. Отношение на широката общественост и на 

професионалистите, ангажирани в грижата за 

деца, към приемната грижа, приемните 

семейства и приемните деца 

 

6. Професионализация на приемната грижа  
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Предизвикателства, нови въпроси, 

рискове - 4 

 7. Подготовка на 

децата за 

настаняване 
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