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ПОДСЕКТОРИ НА УСЛУГИТЕ ЗА СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И ПОДКРЕПА И 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Ранна детска интервенция 

В България услугите за ранна детска интервенция се координират от три министерства: Министерството на труда и социалната 

политика (МТСП), Министерството на образованието и науката (МОН) и Министерството на здравеопазването (МЗ). Тези инсти-

туционални услуги са достъпни за деца с увреждания от всякакъв вид от раждането им до седемгодишна възраст. 

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) предоставя подкрепа в рамките на центровете за обществена 

подкрепа/общностите центрове за деца и семействата им от раждането на детето до неговата седемгодишна възраст. 

Центровете предлагат широк спектър от дейности, насочени към превенция на изоставянето, превенция на насилието и 

отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция, обучение в умения за самостоятелен живот и социална 

интеграция. В центровете се извършват: социално и психологическо консултиране на деца и семейства в риск, оценяване на 

родителски капацитет, подготовка и обучение на приемни родители, консултиране на деца с поведенчески проблеми, както и 

други услуги. Съществуват общо 56 центъра от този вид, които се управляват на общинско ниво и се реализират чрез 

подизпълнителски договори (с финансиране от Европейския социален фонд) от публични доставчици на услуги. 

За деца на възраст от три до седем години се прилага националната програма „Приобщаващо обучение“ на Министерството на 

образованието и науката. По тази програма се проследява работата на 25 пилотни детски градини с логопед и психолог, които 

проверяват всяко дете в съответната детска градина за риск от затруднения в ученето. Деца със специални образователни 

потребности1, които не могат да продължат образованието си в общообразователните училища, се насочват към 

специализирани училища за деца с увреждания – Центрове за специална образователна подкрепа (ЦСОП) (за повече под-

робности, моля, вижте раздел „Образователна подкрепа“). Детските градини се обслужват от публични доставчици на услуги на 

общинско управление и чрез модел на финансиране чрез подизпълнителски договори (Европейски социален фонд). 

Като част от изпълнението на Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2014-2020 г. са разкрити 

31 здравно-консултативни центъра за майчино и детско здраве (публичен доставчик на услуги (Министерство на здраве-

опазването), общинско управление, национално финансиране), в които различни мултидисциплинарни екипи предоставят 

консултации за превенция на изоставянето на деца с увреждания. 

Образователна подкрепа 

Училищното образование в България започва на седемгодишна възраст и е задължително до 16-годишна възраст. Министер-

ството на образованието и науката (МОН) е основният координатор на образователната подкрепа в България. МОН предоставя 

специални образователни услуги за ученици с увреждания посредством: 

• Шестдесет и пет центъра за специална образователна подкрепа (ЦСОП). Тези центрове осигуряват ежедневно обучение и 

грижи за учениците, както и настаняване в общежития. ЦСОП издават съответните образователни квалификации. Тези 

центрове представляват 100% публични доставчици на услуги, управляват се на областно ниво и ползват национално 

финансиране. 

• Четиридесет и седем училища за деца с умствена изостаналост и пет училища за деца с увреден слух, нарушено зрение и 

речеви увреждания. Видът доставчици на услуги, нивото на управление и методът на финансиране са същите като при ЦСОП. 

• Подкрепата за деца с увреждания, интегрирани в общообразователните училища, включва ползването на ресурсен учител, 

който съвместно с психолог адаптира образователното съдържание към специфичните специални потребности на съответния 

ученик. 

 
 

 

 

1Специалните образователни потребности се отнасят за деца, които срещат различни затруднения в ученето поради: сетивни нарушения (деца с 
нарушения в зрението или слуха), физически увреждания, умствена изостаналост, увреждане на речта или езиковите способности, специфични 
затруднения в ученето, емоционални или поведенчески разстройства, нарушения в общуването или комуникативни разстройства, хронични 
заболявания, множествени увреждания. 
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Подкрепа за трудова заетост 

Съгласно българското законодателство лицата в трудоспособна възраст са жени на възраст от 18 до 61 години и мъже на 

възраст от 18 до 64 години. Агенцията по заетостта (АЗ) е изпълнителна агенция към Министерството на труда и социалната 

политика (МТСП), която отговаря за изпълнението на държавната политика за насърчаване на заетостта. Правото на труд на 

хората с увреждания се определя от териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК), които освидетелстват лицата с трайно 

увреждане и вида и степента на увреждане (50% или по-висока). Съществуват две национални програми и проекти за подкрепа 

на трудовата заетост, управлявани от АЗ, а именно: 

• Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания на възраст между 18 и 64 години (всички видове 

увреждания в зависимост от степента на увреждане съгласно експертното решение на ТЕЛК). Програмата се реализира чрез 

частни доставчици на услуги с общинско управление и национално финансиране чрез подизпълнителски договори. Основната 

цел на програмата е да се подобри пригодността за заетост и заетостта на безработните лица с трайни увреждания, 

регистрирани в Дирекцията по труда. 

• Национална програма „Кредит без лихва на хора с увреждания“ на възраст между 18 и 64 години. Програмата се реализира 

чрез частни доставчици на услуги с общинско управление и национално финансиране чрез подизпълнителски договори. 

Програмата има за цел: формиране на предприемаческа нагласа и подпомагане на социално-икономическата интеграция на 

хората с увреждания; създаване на условия за развитие на собствен бизнес на кредитоискатели по проект „Гаранционен фонд 

за микрокредитиране“; стимулиране на самонаемане и създаване на нови постоянни работни места за хората с увреждания. 

Съществуват две мерки за работодателите (за подпомагане на трудовата заетост) към АЗ, организирани като държавна 

подкрепа за работодателите срещу осигуряване на заетост за специфични целеви групи за ограничен период от време: 

• Едната е насочена към осигуряване на заетост на пълно работно време на младежи с увреждания за срок от 18 месеца. 

Специфичните целеви групи включват лица на възраст от 18 до 29 години с увреждания, придобити при изпълняване на 

военна служба, трайни увреждания или други увреждания, въз основа на степента на увреждане съгласно експертното 

решение на лекарската комисия (ТЕЛК). Услугите (осигуряване на трудова заетост до 18 месеца) се управляват на общинско 

ниво и се възлагат с национално финансиране на частни доставчици чрез подизпълнителски договори. Броят на наетите лица 

по тази програма към момента на изготвяне на настоящата фактологична справка е 17 души. 

• Другата мярка е насочена към намиране на подходящи безработни лица с увреждания на възраст между 18 и 64 години за 

временни или сезонни работни места или позиции на непълно работно време за срок до шест месеца. Услугите се управляват 

на общинско ниво и се възлагат на частни доставчици чрез подизпълнителски договори. Броят на наетите лица по тази мярка 

към момента на изготвяне на настоящата фактологична справка е 303 души. 

Предлагат се още две социални услуги, които могат да се квалифицират като подкрепа за трудова заетост: 

• Трудов медиатор-посредник2 за намиране на работа за хора с всякакъв вид увреждания на възраст между 18 и 64 години към 

всяка от Дирекциите по труда към АЗ (265 общини). Медиаторите са частни доставчици на услуги, които се управляват на 

общинско ниво с национално финансиране. 

• Специализирани предприятия3 и кооперации за хора с всякакъв вид увреждания на възраст между 18 и 64 години към 

Агенцията за хората с увреждания (АХУ). Съществуват общо 283 такива институции, които се управляват на общинско ниво и 

се реализират от частни доставчици на услуги по подизпълнителски договори. 

Важно е да се отбележи, че услугите, предоставяни в рамките на дневните центрове за хора с увреждания, както и центровете 

за социална рехабилитация и интеграция чрез Агенцията за социално подпомагане, включват и подкрепа за намиране на 

работа, включително при необходимост консултантски услуги и кариерно развитие. (За повече подробности, моля, вижте раздел 

„Дневни грижи“). 

 

2Трудовият медиатор-посредник е специализирана услуга за подкрепа при намиране на работа на безработни лица с увреждания. 

3Специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания отговарят на следните условия: регистрирани са по Търговския закон или Закона 

за кооперациите; произвеждат стоки или извършват услуги; разполагат със следния относителен дял на лица с трайни увреждания от персонала: за 

незрящи и слабовиждащи хора – не по-малко от 20% от персонала; за лица с увреден слух – не по-малко от 30% от персонала; за лица с други 

увреждания – не по-малко от 30% от персонала. 
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Дневни грижи 

Редът и условията за създаване, предоставяне и ползване на социални услуги в България се уреждат от Закона за социално 

подпомагане и Правилника за неговото прилагане. В България услугите за дневни грижи за хората с всички видове увреждания 

се координират от Агенцията за социално подпомагане (АСП) към Министерството на труда и социалната политика (МТСП). 

Изброените услуги по-долу, които се финансират на национално ниво от МТСП, се управляват от общините. Общините решават 

дали да предоставят услугите самостоятелно или да обявят тръжна процедура за възлагането им на доставчици, които трябва 

да бъдат надлежно сертифицирани. По данни на Агенцията за социално подпомагане средно около 18-20% от всички социални 

услуги в България се предоставят от доставчици с нестопанска цел. Няма публично достъпна информация за броя на частните 

доставчици (това се отнася и за подсектор „Дългосрочни институционални грижи и отдих от полагане от грижи“). 

Предлагат се три вида услуги за дневни грижи, разпределени в две възрастови групи: за деца и за възрастни. Тези три вида 

услуги за дневни грижи включват: 

• Дневни центрове за хора с увреждания: това е форма на подкрепа за хора с трайни увреждания, при която се създават 

условия за посрещане на техните ежедневни и рехабилитационни нужди, както и необходимостта от организирано свободно 

време. Потребителите ползват помощта на специалисти, които работят за тяхното социално приобщаване и за предотвра-

тяване настаняването им в специализирани институции. 

• Дневни центрове за хора с тежки множествени увреждания: това е форма на подкрепа за хора с тежки множествени увреж-

дания с над 90% инвалидност или трайно намалена работоспособност. Потребителите ползват помощта на специалисти, 

които работят за тяхното социално приобщаване и за предотвратяване настаняването им в специализирана институция. 

• Център за социална рехабилитация и интеграция: това е форма на почасова подкрепа за хора с увреждания, свързана с 

рехабилитация и социално и психологическо консултиране, помощ за кариерно ориентиране и подкрепа, рехабилитация на 

умения за независим живот, изготвяне и изпълнение на индивидуални програми за социално приобщаване. 

Услугите за дневни грижи за деца от 0 до 18 години включват: 

• Дневен център за деца и/или младежи с увреждания на възраст от 0 до 18 години. Общият брой на тези центрове е 25, от 

които десет представляват публични доставчици на услуги с общинско управление и национално финансиране. Останалите 

15 представляват доставчици на услуги с нестопанска цел (НПО) с общинско управление и финансиране чрез 

подизпълнителски договори. 

• Дневен център за деца и/или младежи с тежки множествени увреждания на възраст от 0 до 18 години. Съществува 1 такъв 

център, който представлява публичен доставчик на услуги с общинско управление и национално финансиране. 

• Център за социална рехабилитация и интеграция на деца и/или младежи с увреждания на възраст от 0 до 18 години. Общият 

брой на тези центрове е 283, от които 269 се ползват от национално финансиране, а останалите 14 представляват доставчици 

на услуги с нестопанска цел (НПО) с общинско управление и финансиране чрез подизпълнителски договори. 

Услугите за дневни грижи за възрастни от 18 до 64 години включват: 

• Дневен център за възрастни с увреждания на възраст от 18 до 64 години. Общият брой на тези центрове е 85, от които 71 

представляват публични доставчици на услуги с общинско управление и национално финансиране. Останалите 14 

представляват доставчици на услуги с нестопанска цел (НПО) с общинско управление и финансиране чрез подизпълнителски 

договори. 

• Дневен център за възрастни с увреждания на възраст от 18 до 64 години със седмично настаняване (между услуги в 

общността и резидентни). Общият брой на тези центрове е 4, които представляват публични доставчици на услуги с общинско 

управление и национално финансиране. 

• Център за социална рехабилитация и интеграция на възрастни с увреждания на възраст от 18 до 35 години. Общият брой на 

тези центрове е 283, от които 278 представляват публични доставчици на услуги с общинско управление и национално 

финансиране. Останалите 5 представляват доставчици на услуги с нестопанска цел (НПО) с общинско управление и 

финансиране чрез подизпълнителски договори. 
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Услуги за подкрепа в домашна среда 

Услугите за подкрепа в домашна среда се предоставят от три агенции към Министерството на труда и социалната политика 

(МТСП), а именно: 

• Национална програма „Асистенти за хора с увреждания“ (за всички видове увреждания), на възраст от 18 до 64 години към 

Агенцията по заетостта (АЗ). Изпълнява се от частни доставчици, които се управляват на общинско ниво и ползват 

национално финансиране. Основните цели на програмата са: предоставяне на грижи в семейна среда (в дома на съответното 

лице) на хора с трайни увреждания или тежко болни хора и предоставяне на подкрепа за осигуряване на заетост (например 

лични и социални асистенти) на безработни лица. 

• Домашен социален патронаж към Агенцията за социално подпомагане (АСП) (за всички видове увреждания), който е насочен 

към лица с увреждания на възраст над 65 години. Има 45 частни доставчици на услуги от този вид, които се управляват на 

общинско ниво и ползват национално финансиране. Домашният социален патронаж е форма на грижа по домовете (в дома на 

съответното лице) за хора с увреждания (първа и втора група на инвалидност съгласно експертно решение на ТЕЛК) на 

възраст над 65 години, които са затруднени (сами или с помощта на близки/роднини) да организират и задоволяват своите 

жизнени потребности. 

• Услуги за предоставяне на помощно оборудване от Агенцията за хората с увреждания (напр. осигуряване на инвалидни 

колички, бастуни и др.), насочени към хора с увреждания на възраст между 18 и 64 години. Има 347 частни доставчици на 

услуги от този вид, които се управляват на общинско ниво и ползват национално финансиране. 

Дългосрочни институционални грижи и отдих от полагане на грижи 

Съществуващите институционални грижи от резидентен тип за хора с увреждания се координират4 от Агенцията за социално 

подпомагане (АСП) към Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Тези услуги се делят на три вида: резидентни 

центрове за настаняване от семеен тип (таблица 1), защитени жилища (таблица 2) и домове (таблица 3). 

Резидентният център за настаняване от семеен тип представлява център за настаняване, в който живеят ограничен брой хора – 

до 15 души – в семейна среда. Този вид център може да се използва в комбинация с други социални, медицински, 

образователни и други услуги в съответствие с нуждите на настанените лица. 

Таблица 1. Центрове за настаняване от семеен тип (Източник: Агенция за социално подпомагане, 2018 г.) 

 Дългосрочни институ-

ционални грижи и отдих  

от полагане на грижи 

 Въз-

растова 

група 

 Видове увреждания: 
физически, сетивни, 

умствени и свързани с 

обучението, психосоци-

ални и разстройства от 

аутистичния спектър (РАС) 

 Вид доставчик 
на услуги: 

частен/публичен, 

със стопанска/ 

нестопанска цел 

 Ниво на 
управление: 

общинско, 

областно, 

национално 

 Начин(и) на 

финансиране:  
обществена поръчка, 

подизпълнителски 

договор, лицензиране, 

собствен бюджет 

 Общ 

брой 
достав-
чици 

  

 Резидентен център за 

настаняване от семеен тип  

за деца с увреждания 

 0-18 г.         Всички видове  278 публични 

доставчици;  

5 доставчици с 

нестопанска цел 

(НПО) 

 Общинско  278 с национално 

финансиране;  

5 по подизпълнител- 

ски договори 

 283 

 Резидентен център за 

настаняване от семеен тип  

за младежи с увреждания 

 18-35 г.       Всички видове  281 публични          Общинско         281 с национално   

доставчици              финансиране 

 281 

Център за настаняване от 

семеен тип за възрастни с 

психични разстройства 

 18-64 г.  Психични  

разстройства 

 90 публични 

доставчици  

 Общинско  90 с национално             90 

финансиране 

Център за настаняване от 

семеен тип за възрастни с 

деменция 

      18-64 г.        Деменция  99 публични 

доставчици  

 Общинско   99 с национално             99  

 финансиране 

 4За повече подробности, моля, вижте стр. 4 „Дневни грижи“. 
 

 
 

 
 



 

 
 
 
 
 

България Фактологична справка за сектор 

„Услуги за социални грижи и подкрепа за хората с увреждания“ 

 6 

 Център за настаняване 

от семеен тип за възрастни 

с умствена изостаналост 

 18-64 г.  Умствена 

изостаналост 

 97 публични            Общинско 

доставчици 
на услуги  

 97 с национално 

финансиране 

 97 

 Център за настаняване 

от семеен тип за възрастни 

с физически увреждания 

 18-64 г.   Физически 

 увреждания 

 89 публични            Общинско          89 с национално 

доставчици                 финансиране 
на услуги  

 89 

Защитените жилища представляват форма на социална услуга за възрастни (възрастова група 18-64 г.) с увреждания с трайно 

намалена работоспособност. В защитени жилища се настаняват лица, притежаващи експертно решение на ТЕЛК за вид и 

степен на инвалидност (над 50%), които с помощта на специалисти водят относително независим начин на живот в близка до 

семейната среда. В такива жилища се настаняват не повече от осем души едновременно. 

Таблица 2. Защитени жилища (Източник: Агенция за социално подпомагане, 2018 г.) 

 Дългосрочни институ-

ционални грижи и отдих 

от полагане на грижи 

 Въз-

растова 

група 

 Видове увреждания: 
физически, сетивни, 

умствени и свързани с 

обучението, психосоциал-

ни и разстройства от 

аутистичния спектър (РАС) 

 Вид доставчик 
на услуги: 

частен/публичен, 

със стопанска/ 

нестопанска цел 

 Ниво на 
управление: 

общинско, 

областно, 

национално 

 Начин(и) на 

финансиране:  
обществена поръчка, 

подизпълнителски 

договор, лицензиране, 

собствен бюджет 

 Общ 

брой 
достав-
чици 

  

 Защитено жилище за хора 
с психични разстройства 

 18-64 г.    Психични    

  разстройства 

 32 публични 

доставчици;  

2 доставчици с 

нестопанска цел 

(НПО) 

 Общинско  32 с национално 

финансиране;  

2 по подизпълнител- 

ски договори 
   

 34 

 Защитено жилище за 
хора с умствена 
изостаналост 

 18-64 г.   Умствена  

  изостаналост   

 96 публични 

доставчици;  

3 доставчици с 

нестопанска цел 

(НПО) 

 Общинско  96 с национално 

финансиране;  

3 по подизпълнител-

ски договори 
     

 99 

 Защитено жилище за 
за хора с физически 
увреждания 

 18-64 г.  Физически увреждания  15 публични 

доставчици;  

1 доставчик с 

нестопанска цел 

(НПО) 

 Общинско  15 с национално 

финансиране;  

1 по подизпълнител-

ски договор 
      

 16 

 

 



 

 България Фактологична справка за сектор 

„Услуги за социални грижи и подкрепа за хората с увреждания“ 

 7 

Домовете представляват специализирани институции от резидентен тип, в които хората са отделени от домашната си среда. 

Таблица 3. Домове (Източник: Агенция за социално подпомагане, 2018 г.) 

 Дългосрочни институ-

ционални грижи и отдих 

от полагане на грижи 

 Въз-

растова 

група 

 Видове увреждания: 
физически, сетивни, 

умствени и свързани с 

обучението, психосоци-

ални и разстройства от 

аутистичния спектър 

(РАС) 

 Вид доставчик 
на услуги: 

частен/публичен, 

със стопанска/ 

нестопанска цел 

 Ниво на 
управление: 

общинско, 

областно, 

национално 

 Начин(и) на 

финансиране:  
обществена поръчка, 

подизпълнителски 

договор, лицензиране, 

собствен бюджет 

 Общ 

брой 
достав-
чици 

  

 Дом за възрастни с 
психични разстройства 

 18-64 г.    Психични  

  разстройства 

 27 публични 

доставчици; 

5 доставчици с 

нестопанска цел 

(НПО) 

 Общинско  27 с национално 

финансиране;  

5 по подизпълнител-

ски договори 
        

 32 

 Дом за възрастни с 
деменция 

 18-64 г.    Деменция  14 публични 

доставчици;  

14 доставчици с 

нестопанска цел 

(НПО) 

 Общинско  14 с национално 

финансиране;  

14 по подизпълнител-

ски договори 
        

 28 

 Дом за възрастни с 
физически увреждания 

 18-64 г.    Физически 

  увреждания 

 21 публични 

доставчици;  

9 доставчици с 

нестопанска цел 

(НПО) 

 Общинско  21 с национално 

финансиране;  

9 по подизпълнител- 

ски договори 
          

 30 

 Дом за възрастни със 
сетивни увреждания 

 18-64 г.    Сетивни увреждания  4 публични 

доставчици;  

1 доставчик с 

нестопанска цел 

(НПО) 

 Общинско  4 с национално 

финансиране;  

1 по подизпълнител-

ски договор 
            

 5 

Подкрепа за организиране на свободното време и социалния живот 

В България услугите за подкрепа за организиране на свободното време и социалния живот са част от услугите за дневни грижи 

за хора с всякакъв вид увреждания. Те се координират от Агенцията за социално подпомагане (АСП) към Министерството на 

труда и социалната политика (МТСП). Тези услуги са достъпни за деца, младежи и възрастни хора на възраст от 0 до 64 години. 

Този вид подкрепа се предоставя в рамките на дневните центрове и центровете за социална рехабилитация и интеграция (за 

повече подробности, моля, вижте раздел „Дневни грижи“). 

Националната програма „Спорт за хора с увреждания“ е насочена към интеграция и приобщаване на хората с увреждания чрез 

Министерството на младежта и спорта (ММС). Общо 36 проекта на спортни организации (със стопанска и нестопанска цел) са 

одобрени и подкрепени финансово от ММС. По финансираните проекти се предлагат адаптирани физически програми и спорт за 

хора с увреждания в съответствие с вида увреждане при практикуване на спорт по избор. По проектите, реализирани в рамките 

на програмата, са ангажирани 70 специалисти по адаптирана физическа активност и 26 спортни специалисти, обучили 

занимаващите се хора с увреждания по 16 вида спорт. 
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БЪДЕЩИ ТЕНДЕНЦИИ 

• Правителството си е поставило амбициозната задача да продължи деинституционализацията и да закрие институциите за 

деца до 2025 г. и тези за възрастни до 2034 г. Основният фокус в момента е разработването на обществени услуги по места, 

както и превенцията на изоставянето на деца с увреждания. 

• Министерството на труда и социалната политика (МТСП) е планирало реформа по отношение обучението и квалификацията 

на персонала, работещ в областта на предоставянето на социални услуги за хората с увреждания. Тя има за цел да повиши 

качеството на обучението и да свърже теорията с практиката в съответните университетски специалности, както и да посрещне 

предизвикателствата, свързани с финансирането на социалните услуги. 

• Министерството на здравеопазването е планирало реформа на териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК), която ще  

изисква хората с увреждания да бъдат освидетелствани от две комисии. Първата ще бъде медицинска и ще оценява вида и 

степента на съответното увреждане. Другата ще бъде организирана от Националния осигурителен институт (държавна 

институция, която управлява държавното обществено осигуряване в Република България) и ще определя степента на 

трудоспособност. 

ПРОВЕДЕНИ ИНТЕРВЮТА 

Г-жа Иванова, експерт в отдел „Социални услуги за възрастни“ към Агенцията за социално подпомагане. 

Г-жа Виктория Тахова, заместник-изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане. 
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адрес: http://nmd.bg/wp-content/uploads/2013/12/REPORT-CARD-2017_en-3.pdf 
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• Регистър на доставчиците на социални услуги. Достъпен на адрес: http://212.122.187.13/regdsu/f?p=451:1000:27335733629382 

• Регистър на специализираните предприятия и кооперации на и за хора с увреждания. Достъпен на адрес: 
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