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Анализ 

на причините за настаняване на децата в ДМСГД - гр. .......... 

за периода от  01.01.2012  до  31.12. 2012 г. 

/РАМКА/ 

 

 

 

     УВОД и  цел на анализа 

1. Общ брой деца. Разпределение по пол, възраст, здравословно състояние, етнос 
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Възраст 
Общ  

брой 

Пол Здрави С увреждане Етнос 

М Ж М Ж М Ж бълг ромски турски друг 

Преминали през 2012 г.            

0 - 1г.                  

1 – 2 г.            

2 – 3 г.            

над 3 г.            

Общо            

Новонастанени през 2012 г.            

0 – 1 г.                  

1 – 2 г.            

2 – 3 г.            

над 3 г.            

Общо            
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От тези данни се вижда, че:  

Възраст 
Общ  

брой 

Пол Здрави С увреждане Етнос 

М Ж М Ж М Ж бълг ромски турски друг 

Изведени през 2012 г.            

0 – 1 г.                  

1 – 2 г.            

2 – 3 г.            

над 3 г.            

Общо            

Към 31.12.2012 г.            

0 – 1 г.                  

1 – 2 г.            

2 – 3 г.            

над 3 г.            

Общо            
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 По-голямата част от настанените деца са здрави (или с увреждане?) - .... % ;  

 По-голямата част от настанените деца са от .... пол - ...%;  

– отговаря ли на съотношението по пол и наличие на увреждания при родените деца в областта;  

 Съотношение на децата от различните етноси 

o Спрямо общия брой от децата в дома 

 Български - ... деца,   ....% 

 Турски - ....деца, ....% 

 Ромски - .....деца, .....% 

 Други - ....деца, .....% 

o Като се вземе предвид етническия профил в областта – има ли диспропорционално представяне на деца от дадена група 

(сравнете с таблицата) 

 

 Общо 
насел в бълг турци роми 

         
други 
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областта   

Габрово 114436 92,0% 5,6% 1,1% 1,3% 

      Монтана 143010 86,3% 0,1% 12,7% 0,9% 

      Пазарджик 242510 83,9% 5,7% 8,2% 2,2% 

      Перник 124535 96,5% 0,2% 2,8% 0,5% 

      Пловдив 612307 87,0% 6,5% 4,9% 1,6% 

      Русе 214712 81,4% 13,3% 4,0% 1,3% 

      София 1166063 96,5% 0,6% 1,5% 1,4% 

      Търговище 105828 54,6% 36,0% 7,3% 2,1% 
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2. Брой деца, нуждаещи се от 24-часова медицинска грижа (от данни на проф.Христова) 

 До 3 г.    - .... деца  .....% 

 Над 3 г.    - .... деца  .....%. 

3. Брой деца, които имат братя или сестри, изведени извън семейството (настанени и осиновени) 

 Брой 

деца 

Брой семейства, от 

които са тези деца 

Етнос на сем 

бълг ромски турски друг 

Общо брой деца       

Общ брой с настанени братя и сестри        

Деца с братя и сестри в друга 

специализирана институция или 

резидентна грижа 
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Деца с братя и сестри в същото ДМСГД       

Настанени в семейство на близки и 

роднини 

      

Настанени в приемна грижа       

Осиновени       

 Изводи 

4. Брой деца в семейството на настаненото дете (включително настанените извън семейството, осиновени): 

Брой деца в 

семейството 

При колко от децата в 

ДМСГД (брой) 

При колко от децата 

( % ) 

Едно дете   

Две деца   

Три деца   
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Четири деца   

Пет деца   

Друго   

 Изводи 

5. Поредност на настаненото дете сред децата в семейството: 

- Първо дете 

- Второ дете 

- Трето дете 

- Четвърто дете 

- Пето дете 

- Друго -  
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6. Семеен статус на децата и връзки с родителите 

Брой 

деца 

С родители (брой деца и %) Без родители (брой и %) 

С двама * 

Декларация за 

пълно 

осиновяване 
С един 

Декларация за 

пълно 

осиновяване 

Пълни 

сираци 
Подхвърлени Друго * 

 
От тях с 

увр. 
 

От тях 

с увр. 
 Здрави С увр.  

           

* Детето има двама родители – когато  

1. Родителите имат брак;  

2. Родителите имат брак, но са разделени; 

3. Родителите съжителстват, независимо дали бащата е припознал детето;  

4. Бащата е припознал детето, макар че не живее с майката;  

5. Майката има брак или съжителства с партньор, макар че той не е баща на детето;  

6. Бащата не е припознал детето, не живее с майката, но поддържа връзка с детето 
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Връзка на детето с родител или друг близък 

Наличие на връзка (брой деца и %) Прекъсната връзка  (брой и %) 

  От тях с увр.  От тях с увр. 

    

    

7. Средносрочна продължителност на престоя на децата в ДМСГД  

 Въз основа на направеното изследване се установи, че средната продължителност  на престоя на дете в специализираната 

институция е ...... години ..............месеца 

o При здрави деца - .................... 

o При деца с увреждания  - ............... 

Изводи 
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8. От къде са преведени децата, преминали в ДМСГД-......... през 2012 г. /общо преминали ......деца/: 

 от семейна среда  

o От родното семейство  ... деца /.. %/ 

o От среда на близки и роднини - ... деца /.. %/ 

o От приемна грижа - ... деца /.. %/ 

o От осиновители - ... деца /.. %/ 

 от Родилно отделение поради заявление на майката за невъзможност или нежелание за отглеждане - ... деца /.. %/ 

 от Детско отделение на болница (поради тежко заболяване, недоносеност или увреждане) -... деца /.. %/ 

 От друга институция за деца - ... деца /.. %/ 

 С полицейска закрила (откъде идва детето)  - ... деца /.. %/ 

 Спешен прием (откъде) - ... деца /.. %/ 
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9. Причини за настаняването на децата  

(В повечето от случаите причините за настаняване в ДМСГД са няколко, затова процентното съотношение надхвърля 100 %.) 

Причина 

Отнася се 

за (брой 

деца) 

% от 

децата в 

дома 

Това е водеща причина 

за изоставянето при: 

Брой деца % от децата 

Невъзможност за осигуряване на подходяща здравна грижа в 

семейството за дете с увреждане или заболяване 

    

Нежелание да приемат в семейството дете с увреждане или 

заболяване   

    

Нежелание да приемат в семейството детето (например детето е 

от друг партньор, грижа за много деца в семейството (над три 

деца) и пр. – тук се включват подхвърлените деца) 
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Лоши хигиенно-битови условия в семейната среда     

Липса на жилище     

Липса на трудова заетост на родителя      

Неглижиране или друга форма на насилие в семейната среда     

Липса на подкрепа от партньор, близки и общността     

Здравословен проблем на майката (психично или друго 

заболяване) 

    

Злоупотреба с алкохол или други зависимости     

Родител в място за лишаване от свобода     

Липса на умения за адекватно родителстване     
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Друго  ........................................................................... 

Изводи 

10. Населени места, от които са изоставените деца в ДМСГД-...... 

Данни за населените места и общините, от които са изоставените деца в ДМСГД-...... 

 

ОБЩИНА 

Брой изоставени 

деца от общинския 

център 

Не само новородени 

Брой изоставени 

деца от друго 

населено място в 

общината 

Общ брой 

изоставени деца 

от общината 

От областта    

Община ...    
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ОБЩО    

От друга област    

Община ....    

Община ....    

ОБЩО    

 

 Откъде са преобладаващият брой деца  -  от кои общини, градове; от селата ?   - и ...% от децата в тях. 

 Колко са от други области и защо са настанени тук? 
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 Има ли изпратени местни деца до 3 г. или 7 г. с увреждане в ДМСГД в други области? 

o Директно от ОЗД – брой, причини 

o След престой в това ДМСГД – брой, причини 

 

 

 

11. Изход от институцията 

 

ИЗХОД 

 

 

Общо 

всички 

деца 

Възраст Пол 
Деца с 

увреждане 

общо 

Братя и сестри, 
етнос 

До1г 
1-2 

г 

2-3 

г. 

Над 

3 г 
М Ж 

изведени 

заедно 

изведени 

поотделно 
бълг. 

турски ромски друг 

Реинтегрирани 
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Семейство на близки и 

роднини 

 
          

  
 

Приемно семейство 

 
          

  
 

Осиновени в България 

 
          

  
 

Осиновени в чужбина 

 
          

  
 

ЦНСТ 

 
          

  
 

ДМСГД 

 
          

  
 

ДДЛРГ 

 
          

  
 

ДДМУИ 

 
          

  
 

починали 
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Общо 
 

          
  

 

 

 

 

12. Нужди и потребности на децата и семействата от услуги, определени на базата на направените оценки на потребностите на 

децата и капацитета на родителите  

На базата на направените оценки на потребностите на децата /... броя/ и капацитета на родителите /... броя/ и данните от 

анализа на причините за настаняванията в ДМСГД на преминалите през 2012 г. деца през институцията, мултидисциплинарният 

екип по деинституционализация за област ....идентифицира следните нужди на семействата в областта от услуги: 

1. Услуги за подкрепа и превенция:  

 

 Семейно-консултативен център – необходимост за ...% от семействата и децата - ....брой. 

/Предоставя широк кръг услуги по превенция на изоставянето на бебета и малки деца и подкрепа към семействата им 

за подобряване на грижите, които полагат за тях/. 

  

 Звено за ранна интервенция – необходимост за ..... % от семействата и децата - .......брой.. 
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/Услуга, насочена към деца със специални потребности, вкл. веднага след раждането им, за диагностициране и 

подкрепа на тях и семействата им/.  

 

 Дневна грижа за деца (почасова или целодневна) – необходимост за .....% от семействата и децата - ........брой.. 

 

 

2. Интегрирани здравно-социални услуги: 

 

 Център за майчино и детско здраве – необходимост за ....... % от семействата и децата - ........брой.. 

/Услуга, насочена към бременните, родилките и децата до 3 г. от уязвими групи, с цел да се гарантира техния достъп до 

здравни услуги. Центърът осигурява активно издирване за обхващане на целевите групи от здравната система и 

предоставя мобилни здравно-социални услуги в дома на потребителите/.  

 

3. Резидентна грижа - ЦНСТ  

 

Аргументация за избора и обхвата на предлаганите нови услуги 

(пример: 
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 Крайно необходими са услугите за превенция на изоставянето и подобряване на родителските грижи за децата в уязвимите 

общности. Екип от специалисти трябва да работи в насока обучение на майки от рисковите групи по отношение на 

обгрижване, отглеждане, възпитание на децата. 

 Трябва да се развие Център за ранна интервенция, който да осъществява превантивна дейност за предотвратяването на 

изоставянето /особено на деца с увреждания/. 

 Приоритетно трябва да се развиват смесените услуги – здравно-социални. Трябва да се развие Център за майчино и детско 

здраве, който да разполага с педиатричен кабинет и акушеро-гинекологичен кабинет с медицински услуги за майките. 

 Необходимо е изграждането на ЦНСТ за малки деца с тежки увреждания. Тези деца се нуждаят от специфични здравни грижи 

на лекари-педиатри, медицински сестри, рехабилитатори и др. 

 Нужно е Звено „Майка и бебе“ за временно настаняване /поради изникнали проблеми в семейството – здравословни, битови и 

други/. 

 Необходим е „Дневен център за деца с увреждания“ – през 2012г. В областта... са родени ... деца с увреждания. Факт е, че.... % 

от преминалите в ДМСГД-... деца са с увреждане. 

 Необходим е Семейно-консултативен център /услугите в него трябва да се осъществяват от мобилни екипи, за да обхванат по-

голям брой деца и семейства, особено от по-далечните райони/. 
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 Бъдещите услуги, за да са достъпни и да имат добри резултати при работата с рисковите групи – деца и семейства, трябва да са 

с широк териториален обхват и да обслужват целия регион. 

 Необходими са обучени приемни семейства, в които да се настаняват новородени бебета и деца с увреждания.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 НУЖДИТЕ 

 КАПАЦИТЕТ НА УСЛУГИТЕ В МОМЕНТА – ДОКОЛКО Е ПЪЛЕН 

 КОИ ДЕЙНОСТИ НЕ СЕ ПОКРИВАТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩИ УСЛУГИ – ИЛИ НЕДОСТАТЪЧНО СЕ ПОКРИВАТ 

 


