
Превенция на изоставянето на 

деца

Системата за закрила на децата в страната е 
законово осигурена посредством следните 
нормативи:

• Конституция на Република България;

• Конвенция за правата на детето;

• Семеен кодекс;

• Закон за закрила на детето и подзаконовите 
му нормативни актове;

• Закон за семейните помощи за деца;

• Закон за интеграция на хората с увреждания. 



Превенция на изоставянето на 

деца

„ Превенция” е изпреварваща мярка за 

предпазване и закрила на дете в социален 

и/или здравен риск от нарушаване на 

неговото право на нормално физическо, 

умствено, нравствено и социално развитие. 

Настаняването извън семейството е 

последна мярка за закрила и се предприема 

в случаите, когато има риск  за здравето и 

живота на детето.



Превенция на изоставянето на деца на 

ниво родилен дом

Подкрепата на майката и детето на ниво Родилен 
дом може да се осъществи ефективно чрез 
предоставяне на различни видове социални услуги, 
предлагани в общността. Такива са:

• Звено “Майка и бебе” – настаняват се бременни 
след 8-ми месец на бременността и майки с деца до 2 
годишна възраст, където се осигурява подслон, 
подкрепа, обучение за изграждане на умения за 
отглеждане на дете, в такава ниска възраст;

• Център за социална рехабилитация и интеграция и 
Център за обществена подкрепа – осигуряват 
подкрепа, консултиране и обучение на семейството.



Финансова подкрепа

За подкрепа на детето и семейството може 

да се отпуска финансова помощ и/ или 

помощ в натура. Тази помощ е 

предназначена за превенция и реинтеграция, 

отглеждане на детето при близки и роднини и 

в приемно семейство. Финансовата помощ е 

месечна и еднократна.



Мерки за закрила в семейна среда

Целта на мерките за закрила в семейна среда е да бъде 
подпомогнато семейството, в зависимост от неговите нужди за 
отглеждане и възпитание на детето. Прилагат се мерките 
предвидени в ЗЗДет., според спецификата на случая.

1. осигуряване на педагогическа, психологическа и правна 
помощ на родителите или лицата, на които са възложени 
родителски функции, по проблеми, свързани с отглеждането, 
възпитанието и обучението на децата;

2. насочване към центровете за социална рехабилитация и 
интеграция;

3. консултиране и информиране на детето в съответствие със 
степента на неговото развитие;

4.  консултиране на родителите или лицата, на които е 
възложено изпълнението на родителски функции, по въпроси 
на социалното подпомагане и социалните услуги;



Мерки за закрила в семейна среда

5. осигуряване съдействие за подобряване на социално-
битовите условия; 

6. социална работа за улесняване връзките между децата и 
родителите и справяне с конфликти и кризи в отношенията;

7. проучване индивидуалните възможности и интереси на 
детето и насочването му към подходящо учебно заведение; 

8. съдействие за устройване на подходяща работа на нуждаещи 
се навършили 16-годишна възраст, при установените в 
трудовото законодателство условия; 

9. насочване на детето към подходящи форми за ангажиране на 
свободното му време; 

10. съдействие на осиновителите при подготовката им за 
изпълнение на родителските им функции, самото осиновяване, 
както и защита правата на детето при прекратяване на 
осиновяването. 


