
 
МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО  

ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА  ИЗОСТАВЯНЕТО НА ДЕЦА  
НА НИВО РОДИЛЕН ДОМ 

 
 

      Въведение 

Предотвратяването на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани 
институции е една от най-важните дейности за изпълнение на държавната политика в 
областта на обществената грижа за деца, насочена към намаляване броя на децата в 
специализираните институции и гарантиране правото им да растат в семейна среда. 

Пряко ангажиран с дейностите по превенция е отделът за закрила на детето в 
Дирекция “Социално подпомагане” (ОЗД в ДСП), структура на Агенцията за социално 
подпомагане (АСП). Основна функция на ДСП е осъществяването на текущата практическа 
дейност по закрила на детето в общината ( чл.21(1), т.1 от Закона за закрила на детето) (ЗЗД), 
тя определя и провежда конкретни мерки по закрилата на детето и контролира изпълнението 
им чл. ( 21(1), т.2 от ЗЗД ). 
            Развиването на социалните услуги за деца и семейства в общността промени 
структурата на партньорската мрежа за осъществяване на дейности по закрила на децата на 
ниво община. При създадените условия за постигане на по-висока ефективност в работата на 
отделите за закрила на детето, се налага да бъдат приети нови организационни подходи и 
механизми. В много общини вече са създадени условия, които позволяват отделите за 
закрила на детето да излязат от неспецифичната си досегашна роля на доставчици на 
социални услуги и да акцентират усилията си върху управляването на случаите. 
 В ЗЗД се дава приоритет на мерките за закрила в семейна или близка до семейната 
среда. Настаняването в специализирана институция се определя като крайна мярка за 
закрила, когато всички други възможности са изчерпани. 
 Стъпките, които социалните работници предприемат за предотвратяване на 
изоставянето на дете се определят от Правилника за прилагане на ЗЗД, както и от специална 
наредба (Приложение 1), която определя условията и реда за осъществяване на мерки за 
предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната 
реинтеграция. 

Работа по предотвратяване на изоставянето на дете и настаняването му в институция 
се предприема от социалните работници в ОЗД винаги, когато съществува такъв риск, 
независимо от възрастта и развитието на детето, при съобразяване на най-добрия интерес на 
детето.  

Значителна част от дейностите по предотвратяване на изоставянето трябва да 
започват още с раждането на дете, при което има риск да бъде изоставено и настанено в 
институция. 

За голяма част от децата на възраст от 0 до 3 години, които се отглеждат в домовете за 
медико-социални грижи (ДМСГД), входът към институцията е родилното отделение. 

Ето защо, за успеха на действията, които се предприемат от социалните работници по 
предотвратяване на настаняването в ДМСГД на новородени деца в риск да бъдат изоставени 
от изключително значение е междуинституционалното сътрудничество и координация на 
действията с лечебното заведение и  медицинските работници на ниво родилно отделение. 

Настоящото методическо указание има за цел да подпомогне изграждане на 
междуинституционална професионална мрежа за взаимодействие, координация и 
сътрудничество между ОЗД и лечебните заведения, към които има родилни отделения, с цел 
да се улесни практическата работа по изпълнение на горепосочената Наредба.  
           

Отхвърляне на детето от майката 
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Признаците, по които може да се разпознае бременна жена или родилка, при която 
съществува риск да изостави детето си, са посочени в чл. 6 на Наредбата за  условията и реда 
за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в 
институции, както и за тяхната реинтеграция и те са: непълнолетие; жената не е омъжена;  
без доходи и/или жилище; с психически смущения и/или проблеми в общуването; жената е 
била обект на насилие, има едно или повече деца в риск или с увреждане, други рискови 
ситуации.  

При започване на работата по превенция след сигнал за бременна жена или родилка, 
при която съществува риск от изоставяне на детето трябва да се има предвид, че процесът на 
дистанциране от детето може да е започнал още в началото на бременността и да е завършил 
преди раждането. Пълното отхвърляне може да стане дори преди детето да се е родило. 
Майката не приема мисълта да роди дете още при появата на първите признаци на неговото 
съществувание. В отговор на тази заплаха или предизвикателство може да дойде решението 
за изоставяне на детето, което се пази в тайна, както и самата бременност.  

Отхвърлянето може да стане и след раждането. Дори отношението към очакваното 
дете да се е отличавало с естествени топли чувства, поради новите обстоятелства след 
раждането, свързани с реакцията на семейството, с развитие на чувството за вина  и 
безпомощност, майката може да реши да изостави детето си. Ако след раждането 
отхвърлянето не е категорично, може да настъпи етап на колебания, който е подходящ за 
намеса на социалния работник и медицинския персонал в помощ  както на майката, така и на 
детето. 

 
Признаци и симптоми на отхвърляне на новороденото дете от майката 

 Родилките, които проявяват симптоми и реакции на отхвърляне на детето, имат 
особено поведение, което се разпознава лесно. То се характеризира с: 

• видими признаци на притеснение, нетърпение или напрежение,  
• депресивност,  
• прекомерна загриженост или безразличие към детето, 
• страх да докосне или даже да види детето,  
• изразяване на неудовлетвореност от вида му или от това, че въобще се е 

появило на бял свят.  
При непълнолетните или млади майки към психическите и физически 

трансформации, присъщи на периода след раждането се добавя и чувството на страх 
(повечето от тях раждат за първи път), който понякога може да стигне до ужас от 
действителността, която  си представят за себе си и детето по чисто субективен начин. Често 
те изобщо не мислят за детето. Бягат от родилното, понякога дори и без да регистрират 
раждането на детето. Не са редки случаите, в които вземат със себе си и единствените 
документи, удостоверяващи раждането му, с надеждата, че така няма да бъдат открити и 
задължени да отглеждат детето си или да имат контакт с него. След известно време много от 
тях съжаляват за постъпката си и през целия си живот биват преследвани от чувство за вина. 

Има обаче майки, за които това не е първо дете и които искат да изоставят 
новороденото в родилния дом. Те добре познават признаците на бременността, но поради 
различни причини (финансови, религиозни, др.) не са могли да направят аборт. Някои от тях 
са искали детето, но по време на бременността в семейството са настъпили промени от 
икономически, социален или медицински характер, които са ги накарали да се откажат от 
детето. 
 Именно към тези два основни типа майки е насочена работата на екипа от 
медицинския персонал на родилното отделение и социалните работници от отдела за закрила 
на детето, чиято основна задача е да предприеме необходимите мерки, посочени в 
Наредбата, за да предотврати изоставянето на техните новородени деца и настаняването им в 
специализирана институция.   
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I. Нормативна база на работата по превенция на изоставянето 

 Нормативна база за работата по превенция на изоставянето са следните актове: 
• Конвенция на ООН за правата на детето; 
• Закон за закрила на детето; 
• Семеен кодекс; 
• Нормативни актове в областта на здравеопазването; 
• Правилник за прилагане на ЗЗД; 
• Наредба за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване 

изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната 
реинтеграция. 

 
II. Необходимост от междуинституционален подход 

          Социалните работници от ОЗД, медицинският персонал, ангажиран с грижата към 
родилката и бебето и определен специалист (социален работник или психолог) от страна на 
доставчика на социални услуги за деца и семейства,  ако има такъв, работят в екип и заедно 
обсъждат бъдещи намеси и действия, които да предотвратят изоставянето на детето и 
отглеждането му в специализирана институция. 

 
III. Организация и дейности по превенция 

1. Управителят или изпълнителният директор на лечебното заведение или 
упълномощено от него лице съвместно с началник ОЗД запознават персонала на 
родилно отделение с : 

• нормативната база в областта на закрилата на детето; 
• държавната политика за намаляване броя на децата в специализираните 

институции;  
• задължението на всяко лице, съгласно чл.7 от ЗЗД, на което стане известно, че 

дете се нуждае от закрила, незабавно да уведоми дирекция "Социално 
подпомагане", Държавната агенция за закрила на детето и Министерството на 
вътрешните работи. Същото задължение има и всяко лице, на което това е 
станало известно във връзка с упражняваната от него професия или дейност, 
дори и ако то е обвързано с професионална тайна; 

• поверителността на информацията, която се набира във връзка с даден случай  
• настоящото методическо ръководство. 

   
2. Управителят на лечебното заведение определя лице от персонала на родилното 

отделение, което да отговаря за своевременното информиране на ОЗД в ДСП, 
когато в родилното отделение има случай на дете в непосредствен риск от 
изоставяне или настаняване в институция, като:   

• вписва задълженията на това лице в длъжностната му характеристика;  
• определя член от персонала, което ще замества определеното лице в негово 

отсъствие; 
• информира ДСП за упълномощеното лице за връзка с ОЗД; 
• съвместно с началник ОЗД осигури обучение на лицето за връзка, което да 

гарантира, че то добре разбира рисковите фактори, които са предпоставка за 
изоставяне на дете и настаняването му в институция. 

 
3. Управителят на лечебното заведение или упълномощено от него лице, който има 

информация за дете в непосредствен риск от изоставяне или настаняването му в 
специализирана институция, е длъжен незабавно, но не по-късно от 24 часа, да 
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уведоми дирекция "Социално подпомагане" на територията на съответната 
община съгласно чл. 9 ал.1 от Наредбата  

 
4. Подаване на сигнал.  

• Началникът на родилното отделение съвместно с началник ОЗД определят 
начините за подаване на сигнала. 

• В родилното отделение се открива журнал, в който се вписва часът на подаване 
на сигнала, кой го е подал и кой го е приел в ОЗД. 

• Социален работник от ОЗД е длъжен в срок до 24 часа след получаване на 
сигнала да извърши проверка и да окаже първоначална подкрепа на майката.  

 
5. Работа след получаване на сигнала. 

• Началникът на родилното отделение съвместно с началник ОЗД уточняват 
правилата, които социалният работник и доставчикът на социални услуги 
трябва да спазва в  родилното отделение и мястото, в което социалният 
работник  и доставчикът на социални услуги ще работи с майката. 

• Управителят на лечебното заведение осигурява достъпа на социалния работник 
и доставчика на социални услуги до майката и детето и оказва съдействие за 
проверката на сигнала съгласно с чл. 9 ал.3 от Наредбата. 

• Управителят на лечебното заведение регламентира предоставянето на 
информация от страна на родилното отделение, която е от значение за работата 
на социалните работници по превенция на изоставянето. 

• Социалният работник, извършил проверката на сигнала, прави спешна оценка 
на случая и съставя план за действие. 

• Когато на територията на общината функционира доставчик на социални 
услуги за деца и семейства, по преценка на социалния работник, в плана за 
действие се включват дейности, които се възлагат на доставчика.  

 
IV. Задачи на екипа 

Основна задача на екипа – социален работник от ОЗД, медицински персонал и 
специалист от страна на доставчика на социални услуги – е да помогне на майката да вземе 
решение относно детето си. Още през първите дни след раждането трябва да се работи с 
майката за отлагане на решението за изоставяне на детето. Много често прилагането на този 
метод води до успешно събуждане у родилките на майчиното им чувство. Майката се 
съветва да признае детето си и да регистрира раждането му. Обяснява й се, че новороденото 
има право на самоличност и че трябва да му се издаде акт за раждане. В процеса на работата 
по превенция не трябва да се създава или затвърждава у майката чувство за вина, а да й се 
помага да вземе решение, което ще бъде най-добро за детето и нея самата. 

 
a) Медицински персонал: 

 Първата стъпка в тази посока е да се стимулира майката да се държи естествено с 
детето, да се посъветва да започне да го кърми, дори тя да настоява,  че не иска да го види. 
Може да й се обясни с прости думи, за да разбере достатъчно добре, че ако го кърми, прави 
добро на самата себе си и на новороденото.  
 

   б) Социален работник и/или специалист от страна на доставчика на социални 
услуги: 
          Социалният работник (специалистът) има регламентиран, осигурен достъп за работа с 
родилката на ниво родилен дом. Той не трябва да се ограничава само с получените от 
майката факти, а да проведе до изписването й от родилното отделение комплексно социално 
проучване за дома и семейството й. На базата на събраната информация за социално-
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икономическия и семеен статус на родилката и като се съобразява с нейното желание, 
социалният работник ще може да даде най-добрия съвет, така че майката да вземе най-
доброто решение за детето си. 
          Задача на социалния работник е да осигури алтернатива за майката и новороденото; да 
убеди семейството да я приеме заедно с детето или, ако това не е възможно веднага, да 
потърси съдействието на различни институции, доставчици на социални услуги за деца или 
неправителствени организации за подкрепа на майката и превенция на изоставането на 
детето. 
 Настаняването на детето в специализирана институция може да се предотврати, като 
на майките се отпуска материална и финансова помощ или им се предоставят различни 
социални услуги, базирани в общността. За тази цел на майката, която има затруднения ( 
материални, социални, професионални или семейни), се предлага необходимата подкрепа,  за 
да може да поеме упражняването на правата и задълженията си по отношение на детето. 
Услугите могат да предоставят настаняване и временен подслон на бременни жени и майки 
(до 6 месеца), за които има риск да изоставят детето си; психосоциална подкрепа 
(посредничество за подобряване на взаимоотношенията и връзките в семейството, с бащата 
на бебето, родителите на майката, разширеното семейство, подкрепяща среда и др.), 
насърчаване на връзката майка-дете, подпомагане в придобиване и укрепване на умения за 
независимост, обучение в родителски умения и обгрижване на бебето, социално-правни 
услуги – консултиране и насочване. 
Основната цел на услугата е майката да развие чувство на отговорност към собственото си 
дете, да добие реална самостоятелност при упражняване на майчините си задължения, да се 
подготви за професионално и социално интегриране, което ще намали риска от изоставяне на 
детето. 
  Когато дори и след намеса на специалистите, майката потвърди намерението си да 
даде детето си временно за отглеждане в институция или за осиновяване, трябва да се търсят 
алтернативи от семеен тип за настаняване на детето (настаняване в семейство на роднини и 
близки, приемно семейство). В този случай задачата на административно отговорното лице 
на ниво родилен дом и на социалния работник е в краткосрочен план да получат акта за 
раждане на детето. 
 Кога се налага с майката задължително да работи психолог на ниво родилен дом? 
 Когато са налице признаци на психично страдание от страна на майката: тя да е 
подтисната, тъжна, плаче продължително, не се храни, отказва контакти с персонала и с 
бебето, или пък е свръх възбудена, агресивна към околните и към бебето. 
 Когато са налице признаци на психично страдание у бебето: то отказва да се храни, 
повръща, плаче продължително, не може да се отпусне да заспи за повече от няколко минути 
и пр.  
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