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І. Въведение  

Детската церебрална парализа (ДЦП) се определя като най-разпространената причина 
за увреждане при децата. Качественото лечение изисква активна терапия от най-ранна 
възраст – рехабилитация, обучение, социализиращи умения, медикаментозна и 
оперативна терапия (когато това се налага).  

Децата, страдащи от ДЦП, подобно на децата с други увреждания, се нуждаят от 
повече внимание и грижи. Те имат специални нужди, свързани със стимулиране на 
тяхното психомоторно развитие, физическа активност и умения за комуникация. 

Следва да се отбележи, че ДЦП не е просто заболяване, а състояние, което съпътства 
страдащите от него през целия им живот. Съответно услугите и мерките, които се  
регламентират и предоставят трябва да бъдат съобразени с тази специфика. Голяма 
част от децата, страдащи от ДЦП имат ресурс за адекватно интелектуално и 
емоционално развитие при предоставяне на подходящи и навременни услуги за 
подкрепа на децата и техните семейства. Те се нуждаят от добре структурирани и 
фокусирани дългосрочно лечение и грижи, за да реализират максимално своя 
потенциал и да се превърнат в пълноценни възрастни, включени в живота на 
обществото. 

Практиката в развитите страни показва, че грижите и услугите за деца, страдащи от 
ДЦП включва физиотерапия и рехабилитация; терапия, провеждана от логопед за 
подобряване на речевите умения; терапия, която има за цел да развива умения, 
необходими за самостоятелен живот в ежедневието; различни терапии, свързани с 
подобряване на зрението и слуха (ако са засегнати от ДЦП); предоставяне на 
подходящи помощни технически средства; разработване на включващи образователни 
програми. Включва се и лечение с медикаменти, както и оперативно лечение - при 
необходимост. Водещ принцип е, че, с така посочените грижи и услуги, се интервенира 
възможно в най-ранна възраст и в достатъчен обем и интензитет, за да се намали 
зависимостта на личността от допълнителна подкрепа и помощ в бъдеще. 

В световен мащаб, специалистите отчитат постепенно увеличаване на броя на 
засяганите от това състояние деца и, ако през 60-те години на 20 век за ДЦП говорят 
само специалистите, то в началото на 21 век почти всеки има познати или роднини, 
които са се сблъскали с този проблем.  

Официалните световни статистики показват, че, към днешна дата, за засегнати от ДЦП 
новородени се говори:  

� В Европа в средно 2-3 случая на 1000 1 

� В САЩ – 3,6 на 1000 2 

� В Русия, според различни източници 3 и 4 ДЦП се среща от в 6 до 13 
деца на 1000, като стойностите достигат (при обединяване на 
статистиката с Централните координационни смущения) до 32% от 
живородените доносени деца 

Системите на обгрижване на децата с ДЦП са различни в отделните държави, но при 
всички случаи се говори за подкрепа и координирани действия на всички 
заинтересовани страни при организирането и доставката на услуги. Последните са 
ориентирани към детето и създават възможности за медицинска и социална 

                                                             

1
 Surveillance of cerebral palsy in Europe: a collaboration of cerebral palsy surveys and registers, Development 

Medicine & Child Neurology 2000, SCPE 
2
 Centre of Disease Control and Prevention, 2008  

3
 Содействие защите прав инвалидов с последствиями ДЦП, 2008,  Головач Михаил Владимирович, Врач-
невролог РОБОИ 
4
  Неонатология. Национальное руководство, Гэотар-Медиа, 2007г 



 5 

рехабилитация, опираща се на търсения от детето максимум в неговото индивидуално 
развитие. Не на последно място – широка е мрежата от подкрепа за семействата, в 
които расте и се отглежда дете с ДЦП.  

България не е подмината от проблема ДЦП. За съжаление в страната няма официална 
статистката, както и актуална база данни относно реалния брой деца под 18 години, 
страдащи от детска церебрална парализа. Според официални български медицински 
публикации5, честотата на ДЦП в България е като в развитите държави – 2,0 – 2,5 на 
1000 живородени деца (или по съществуващата статистика на НСИ около 3000 деца). 
Според данните на родителските организации и НПО, работещи за защита на правата 
на хората с увреждания, данните са доста по-високи (между 15 000 и 20 000 деца или 
10 - 13 случая на 1000). За съжаление обаче няма официална статистика, липсват 
регистри на децата с ДЦП и изследвания за това колко са случаите на лица с ДЦП под 
18 години, обгрижвани от здравната и социалната система. В публичното пространство 
има различни цифри (официална и неофициална статистика за броя на децата с ДЦП, 
на децата с увреждания като общ брой), които обаче по никакъв начин не 
кореспондират помежду си. Остава изводът, че всяка институция борави със 
собствени статистики, които са неточни, непълни и не показват реалното състояние.  

Различните видове услуги, медицински и социални, които са предназначени за тази 
целева група, се предоставят на парче. Липсва цялостна визия на ниво политики за 
разкриване и развитие на услуги, съпътстващи страдащите лица през целия им живот, 
както и услуги с максимално ранна степен на интервенция, които да създават 
благоприятни възможности за разгръщане на потенциала на тези деца и ефективното 
им включване в обществото. Това състояние на услугите за деца с ДЦП сякаш е 
нормално следствие от липсата на адекватна оценка на потребностите и информация 
за броя деца, нуждаещи се от услуги и подкрепа, както и от налагането на 
медицинския модел и подход при структурирането на услугите.  

От значение за достъпа на деца, страдащи от ДЦП до грижи и услуги, е не само 
правната рамка и действащото законодателство, но и начина, по който се прилагат 
нормативните актове, както и нагласите на обществото и на ангажираните специалисти 
и медицински персонал. Прави впечатление, че в европейските страни и САЩ, 
детската церебрална парализа се възприема като проблем, който поставя нови 
предизвикателства пред обществото и семейството, за да се създадат възможности 
пълния потенциал на засегнатото дете да се разгърне в максимална степен, като не се 
отрича възможността то да се реализира като различен, но пълноценен член на 
обществото. И съответно медицинските грижи и социалните услуги за деца с ДЦП са 
структурирани по начин да осигуряват дългосрочна подкрепа, съобразена с 
потребностите на отделния индивид.  

Докато нагласите в България водят до стигматизация на децата, страдащи от ДЦП, 
дори специалистите имат известни предразсъдъци относно възможностите на тези 
деца да развият ресурсите си и да участват активно в живота на обществото. За 
съжаление често срещана практика е медицински персонал да съветва семейството на 
дете с ДЦП, след поставяне на диагнозата, да остави детето за отглеждане в 
специализирана институция поради медицински показатели, които според тях правят 
трудно и невъзможно отглеждането на детето в семейна среда. 

 

                                                             

5
 Консенсус, сп. Българска неврология”, 2007, 7 (1) от Н.Божинова и Ив. Чавдаров 
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ІІ. Анализ на достъпността на услугите за деца с ДЦП в 
България и ролите на доставчиците на услуги 

В България децата и техните семейства получават различни услуги, но в почти 100% 
от случаите тези услуги функционират без координация помежду си. Различните 
възможности за рехабилитация и терапия поставят пред семействата и географски 
ограничения – услугите са концентрирани в няколко големи града, без да може да се 
говори за обхващане на всички засегнати от проблема деца. Друг комплексен проблем 
е липсата на координация между здравната, образователната и социалната система, 
като това пречи да се обхващат всички деца, пречи на индивидуализирания подход на 
обгрижване и води до пропускане на сериозни групи от децата. Провеждането или не 
на рехабилитация изцяло зависи от желанието, информираността и възможностите на 
родителите. Тези факти категорично говорят за нарушени детски права по 
Конвенцията на ООН и българското законодателство.  

Липсата на единен подход и последователна държавна политика по отношение на 
децата с ДЦП проличава още в първите дни и месеци от живота на децата с ДЦП. 
Твърде често родителите са съветвани да изоставят децата си щом бъде установена 
родова травма на ЦНС, с мотива, че децата са „безперспективни”.  Няма система за 
информиране и подкрепа на родителите и това е проблем, с който семействата се 
сблъскват от самото начало. Диагностициране на ДЦП се случва най-рано на 18-
месечна възраст, а преди това възможното проследяване на проблем на ЦНС е 
според компетентността на личните лекари на децата и възможностите на 
семейството да посети други специалисти. Самото освидетелстване на децата е 
съпроводено с различни бюрократични спънки, като в крайна сметка издаденото 
свидетелство дава информация единствено за определената диагноза. Съдържащата 
се в експертните решения информация е различна – всяка различна комисия има 
собствен подход към съдържимото в експертното решение, но във всички случаи 
липсва информация за необходимите и възможни терапевтични процедури, 
медикаментозна или оперативна терапия, нужни помощни средства или възможни 
обучителни програми – подобен комплексен и насочващ родителите документ НЕ СЕ 
ИЗДАВА от нито един от доставчиците на услуги – здравни, образователни, социални. 
Набирането на пълна информация по всички тези въпроси е оставена изцяло в ръцете 
на родителите и последващите специалисти, които те посещават. Най-често 
семействата се информират за възможностите помежду си. Това, разбира се, е нож с 
две остриета и не редки са случаите, в които родителите биват подвеждани по 
„модерни” и „новаторски” скъпо платени техники и процедури, които в най-добрия 
случай не влияят на състоянието на детето.  

Услугите в България, свързани с рехабилитацията на децата с ДЦП, могат да бъдат 
групирани в няколко основни направления:  

� здравни услуги предоставяни от заведения с договор с НЗОК (общински, 
държавни и частни) 

� здравни услуги, предоставяни в общински центрове (ДМСГД, Дневни центрове, 
финансирани изцяло от общините);  

� социални услуги, предоставяни в общността - общински дневни центрове и 
такива на НПО, подкрепяни от общината 

� услуги, предоставяни от НПО самостоятелно (хипотерапия, терапия с плуване и 
т.н)  

� индивидуални специалисти, работещи с децата срещу заплащане (не са обект 
на настоящото проучване) 

� частни центрове с изцяло платени услуги (здравни и социални) (не са обект на 
настоящото проучване) 
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Следните нормативни актове и документи, имат пряко отношение, към 
проблематиката, свързана с достъпа на деца, страдащи от ДЦП до медицински грижи 
и социални услуги: 

o Закон за социално подпомагане (ЗСП) и Правилника за неговото прилагане 
(ППЗСП) 

o Закон за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ) и Правилника за неговото 
прилагане (ППЗИХУ) 

o Закон за здравето 

o Закон за закрила на детето (ЗЗД) и Правилника за неговото прилагане (ППЗЗД) 

o Закон за лечебните заведения (ЗЛЗ) 

o Закон за здравното осигуряване (ЗЗО) 

o Закон за семейните помощи за деца (ЗСПД) 

o Закон за народната просвета (ЗНП) и Правилника за неговото прилагане 
(ППЗНП). 

o Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца. 

o Наредба № 39 за профилактичните прегледи и диспансеризацията. 

o Наредба № 40 за определяне на основния пакет от здравни дейности, 
гарантирани от бюджета на НЗОК. 

o Постановление № 304 на МС от 17.12.2010 г. за приемане на обемите, цените и 
методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 
55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване. 

o Национален Рамков Договор между НЗОК и Български Лекарски Съюз за 2010 и 
2011 г.(НРД) 

Държавните институции, имащи отношение към обхващането на децата с ДЦП в 
различни услуги са много и както вече беше споменато – без координация помежду си. 
Включването на децата в една или друга услуга е свързано с попълване на много 
документация (за всяка отделна услуга) и родителите често се изтощават от 
ежедневната си битка с бюрокрацията и лошото обслужване, и престават да търсят 
възможности. Няма единна държавна концепция за информиране и подкрепа на 
семействата и за обхващане на всички деца, засегнати от проблема ДЦП. 
Институциите разглеждат проблема „на парче”, като не получават и не разпределят 
информация за другите възможности за обгрижване на децата. Само благодарение на 
добрата воля на отделни служители, родителите получават малко повече информация 
от останалите, липсва ангажимент на когото и да е по веригата за пълно наблюдение и 
информираност за услугите и възможностите.  

 

1. Достъп до здравни услуги  

1.1. Ролята на Министерство на здравеопазването и неговите структури  

Под юрисдикцията на МЗ попадат лечебните заведения и институциите със статут на 
такива (ДМСГД), които могат да извършват съответните медицински дейности с децата 
с ДЦП, регионалните центрове по здравеопазване, контролиращи експертните 
лекарски комисии, Националната експертна лекарска комисия и Фонда за лечение на 
деца. Всички тези институции имат отношение към предоставянето или 
проследяването на здравни услуги за децата с ДЦП.   
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1.1.1. Лечебните заведения 

Лечебните заведения, извършващи лечение и рехабилитация на ДЦП, към момента на 
изследването са две основни групи – такива с договор към НЗОК по КП 240 и КП 12 
съответно 22 и 16 здравни заведения, но реално работещите с деца са по-малко) и 
болници и частни клиники, които работят с деца само срещу заплащане. Фокусът на 
изследването е върху заведенията със сключени договори с НЗОК. Здравните 
заведения, работещи с деца по пътеки, финансирани от касата обикновено работят 
предимно с възрастни, имат малки детски сектори. Изключение правят 
специализираните детски заведения за рехабилитация – Специализираната болница 
за долекуване, продължително лечение и рехабилитация на деца „Света София”, 
Медицински център за извънболнична помощ по детски болести (бившата 
Поликлиниката към педиатрията), Специализирана болница за рехабилитация – 
Национален комплекс, филиал „Момин проход”. В зависимост от обема на здравното 
заведение и средствата, отпускани от касата се приемат и съответния брой деца за 
рехабилитация. 

При всички положения обаче родителя (придружителя) заплаща такса за своя престой, 
в много случаи на родителите се налага да ползват хотели или частни квартири - 
поради липса на капацитет или необходими условия на здравното заведение. 
Здравните заведения, основно работещи с деца в България разполагат с подготвени 
специалисти и оборудване за работа, въпреки че всички отчитат, че има какво още да 
се желае. Част от оборудването е амортизирано, но продължава „да върши работа”. 
Основният проблем е, че тези здравни заведения са крайно недостатъчни за обема 
деца, които се нуждаят от рехабилитация. В цели административни области липсват 
подобни институции, а там където ги има – работят с малък капацитет (50 – 100 деца 
годишно). За сравнение, в специализираната клиника „Света София” годишно 
преминават над 500 деца.   

Друг проблем е, че, тъй като родителите се самоинформират, субективността при 
избора им води до концентриране на деца в не повече от 2 – 3 здравни заведения, без 
това да е оправдано от здравна или финансова гледна точка. Като по този начин се 
формират още по-рестриктивни листи на чакащи. В по-голямата си част, здравните 
заведения не предлагат голямо разнообразие от терапевтични подходи и методи, 
което допълнително ограничава броя на децата в тях. За да бъде осигурен нужния 
пакет от процедури, на родителите се налага ВИНАГИ да доплащат процедури, като 
дневните стойности варират според процедурите, възрастта на детето и здравното 
заведение.  

За последната година, родителите отчитат, че почти всички здравни заведения правят 
намаление на таксите за престой. Независимо от броя на децата с ДЦП в България, 
категорично може да се каже, че броя на специализираните легла в болниците 
драстично се разминава с броя на децата, нуждаещи се от рехабилитация.  

В някои области на практика липсват заведения, извършващи рехабилитация. Такъв е 
случая с Бургаска област; на територията на цялата Бургаска област НЯМА 
възможности за рехабилитация на деца с ДЦП, освен в ДМСГД Бургас с капацитет 30 
деца, който не се запълва. В този случай родителите водят децата си основно във 
Варна или в София, което е свързано със значително завишаване на извършваните 
месечни разходи за рехабилитация.  

Липсата на специализирани здравни заведения за рехабилитация на деца в повечето 
региони на България принуждава родителите, които не могат да си позволят 
ежемесечно пътуване и престой в София или Момин проход, да водят децата си в 
районни поликлиники или в болници с недостатъчно оборудване или подготвен 
персонал.  
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1.1.2. Национален център за здравна информация, Регионални 
центрове по здравеопазване и експертните лекарски комисии.  

Националният център по здравна информация е структура към МЗ, което е здравно 
заведение по проблемите на общественото здраве в структурата на Националната 
система за здравеопазване. Предмет на дейност на Центъра е самостоятелно или в 
сътрудничество с други информационни структури да осигурява необходимата 
информация за здравеопазването. Той обобщава информацията подавана от РЦЗ на 
базата на решенията на ДЕЛК или ТЕЛК по места. НЦЗИ извършват събиране на 
информацията и според нормативните документи разполагат със статистически данни 
за различните заболявания и причини за намалена трудоспособност. Съществуващата 
информация обаче е непълна и твърде неясна – липсва класифициране на 
причинителите на заболяването, не дава тенденции на засегнатост по видове 
заболявания на живородените през годините деца и т.н. Според данните на НЦЗИ, 
през 2009 година с трайно намалена възможност за социална адаптация са 3 578 лица 
под16 години. 

1.1.3. Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК)  

Основната и функция на тази комисия спрямо децата с ДЦП е, че пред тази комисия 
могат да бъдат оспорвани съществуващите експертни решения и да се извършва 
последващо освидетелстване. По думите на директора на НЕЛК, предстои да се 
създаде регистър на освидетелстваните, който да включва информация минимум 5 
години назад. Подобен обаче в момента няма.  

 

1.1.4. Домовете за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) 

Недоразвита, но с поставено начало е комплексна здравно-социална услуга, 
предоставяна от специалистите в Домовете за медико-социални грижи, оформена в 
дневни центрове, използващи базата на ДМСГД. В повечето случаи, тези центрове са 
далеч по-добре оборудвани от общинските дневни центрове, тъй като средствата за 
закупуване на необходимата техника и материали за работа с децата се набират 
основно от дарители. Домовете извършват здравни услуги за деца с ДЦП - основно за 
децата, настанени в домовете. В момента тече процес на създаване на Дневни 
центрове в ДМСГД, които се лицензират като доставчици на социални услуги от 
Агенция за социално подпомагане. Липсата все пак на достатъчно оборудване и 
персонал, и на средства за допълнително обучение и квалификация, ограничават 
значително обема на предлаганите услуги и капацитета на институциите.  

В много случаи обаче ДМСГД по места са единствените заведения, в които обучен 
медицински персонал предоставя възможности за рехабилитация и терапия. Такъв е 
случаят с вече споменатия ДМСГД Бургас: капацитетът на Дневния център към 
институцията е 30 деца, но реално го ползват много по-малко деца (12 външни за 
дома), заради натоварването на персонала с ежедневното обгрижване на настанените 
в ДМСГД деца и заради факта, че центърът може да се ползва след направление от 
Отдел за закрила на детето за ползване на социална услуга, а не на свободен прием.  

Децата настанени в ДМСГД не ползват външни здравни или социални услуги, като от 
домовете изтъкват, че не могат да водят децата в центрове за медицинска 
рехабилитация поради липса на достатъчен персонал, а не могат да ползват социална 
услуга, тъй като имат право само на едно направление, а ползват услугите на дневния 
център с такова. След навършване на 3-годишна възраст, децата следва да бъдат 
настанени в домове за деца с увреждания.  

1.1.5. Фонда за лечение на деца 

Деца с ДЦП кандидатстват пред Фонда за лечение на деца, като за 2010 са отпуснати 
над 234 600 лева за 25 деца, както следва:  
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• За закупуване на медицински изделия – на 14 деца на 
обща стойност 45 511 лв. и 5 600 евро.  

• За извършване на очни операции в чужбина – на 2 деца, на 
обща стойност 13 305 евро.  

• За извършване на ортопедични операции и консултации в 
чужбина – на 8 деца, на обща стойност 77 703 евро.  

• За извършване на мозъчна операция в чужбина– на 1 дете, 
на стойност 3 100 евро. 

  

1.2. Национална здравноосигурителна каса 

Специализираната медицинска помощ за децата с ДЦП, се финансирана от НЗОК 
основно по 2 клинични пътеки - №240 и №12. Наред с финансовите ограничения, 
(частично коригирани от 01.01.2011), лечебните заведения предпочитат да развиват 
рехабилитационни услуги за възрастни – по-добре платени клинични пътеки, 
специфика на работата с деца и т.н. Работата с деца изисква индивидуални процедури 
и с деца се работи по-трудно, докато при възрастните, за част от процедурите се 
формират групи и няма нужда да бъдат убеждавани за важността на рехабилитацията. 
От началото на 2011, стойността на клинична пътека №240 беше увеличена от 289 лв.  
на 450 лева, без обаче да се променя минималния обем рехабилитация, който на 
практика се превръща в максимален, без да се отчита състоянието на детето и 
неговите индивидуални нужди в момента.  

Друг сериозен проблем е, че предвидените годишни процедури рядко могат да бъдат 
използвани 100% от децата. Поради спецификата на състоянията им, те често 
боледуват от инфекции на горните дихателни пътища, което е противопоказание за 
рехабилитация. Поради тази причина и поради факта, че много често родителите 
предпочитат да не подлагат децата на дълги пътувания през зимния сезон (отново от 
страх от заболявания) до избраното здравно заведение, както и нерядко поради липса 
на средства за път и престой, децата пропускат възможността за рехабилитация с 
месеци, като тези възможности не могат да се използват след това поради 
ограниченията на нормативната база на НЗОК.  

От друга страна, касата отпуска лимити за прием на пациенти, като някои здравни 
заведения са достигнали лимита за 2010 година още през август Не е ясен 
механизмът за лимитиране на този прием, при положение, че той не се основава на 
обективен брой деца имащи нужда или ползващи услугата. По официални данни на 
НЗОК, в отговор на направено запитване от ФПББ, за 2009 година по клинична пътека 
№240 „Физикална терапия и рехабилитация при ДЦП” са преминали 845 деца, като от 
пълната възможност от 12 месеца по 10 дни процедури са се възползвали 5 деца. Най-
голям е броят на децата ползвали тази възможност веднъж - 365 деца6.  

Поради описаните вече причини, здравните заведения се опитват да лавират между 
съществуващите възможности на здравната система, с идеята да предоставят 
максимум рехабилитация и процедури на децата. В едно от здравните заведения 
обясниха, че тъй като приемат малко деца, успяват да съберат две пътеки на 
границата на два месеца – изписват детето на 31-во число и го приемат 1-во число в 
следващия месец отново, причината е да се осигурява по-дълъг курс процедури с 
максимално намаляване на разходите за семействата. В друг от случаите, след 
договореност с районната каса, събират две пътеки в един месец.   

                                                             

6
 Официален отговор на НЗОК изх.№ 15-02-51/09.12.2010 г.  
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Обхватът на медицинската помощ, която Националната здравноосигурителна каса 
(НЗОК) заплаща в полза на здравноосигурените лица е определен в чл.45 от ЗЗО. В 
посочената разпоредба са обхванати както дейности по профилактика и ранно 
откриване на заболяванията, така и дейности по извънболнична и болнична 
медицинска помощ за диагностика и лечение, долекуване, продължително лечение и 
медицинска рехабилитация.  

Съгласно действащите нормативни актове, децата, страдащи от ДЦП могат да ползват 
извънболнично лечение, както и болнично лечение, финансирани от бюджета на 
НЗОК. Какъв е обхвата и периодичността на това лечение, доколко адекватно е то и 
способства ли за максимално навременна интервенция?  

Възможностите за извънболнично лечение за деца с ДЦП са свързани с 
диспансеризацията. Съгласно Наредба № 39 за профилактичните прегледи и 
диспансеризацията, детската церебрална парализа е включена в списъка на 
заболявания, при които децата подлежат на диспансеризация, както и в списъка на 
заболяванията, при наличието на които, дейностите по диспансеризация се заплащат 
от НЗОК. Диспансеризацията на деца, страдащи от ДЦП се извършва от лекар 
специалист (детски болести или детски невролог). Видът и честота на медицинските 
услуги по диспансеризацията се определят и извършват в съответствие с  Приложение 
номер 16 към НРД „Пакет дейности и изследвания на здравноосигурени лица, 
диспансеризирани от лекар специалист”. Според посочения пакет дейностите по 
диспансерното наблюдение на деца с ДЦП от лекар специалист включват  
консултативни прегледи четири пъти годишно, при които се изследва общ клиничен и 
неврологичен статус и веднъж годишно се извършва електроенцефалография (ЕЕГ).  

До голяма степен, така предвидените здравни дейности са безсмислени и не отговарят 
на комплексните потребности на децата с ДЦП от здравни услуги, както и на самите 
цели на диспансеризацията. Проследяването четири пъти в годината на общия 
клиничен и неврологичен статус на дете с ДЦП от детски невролог или педиатър не 
носи адекватна информация относно състоянието на детето, степента на 
удовлетворяване на потребностите от услуги, както и не съдейства особено за 
неговото лечение. Освен това броят на прегледите е лимитиран и не е предвидена 
възможност да се променя в зависимост от нуждите на конкретните пациенти. Така 
регламентираният пакет е отражение на формален подход, при който не се държи 
сметка за качеството и резултата от предоставяните здравни услуги и възможностите 
за стимулиране на социалната адаптация на лицата. 

Например в САЩ (щат Охайо) първичната оценка, диагностициране и продължително 
наблюдение на деца с ДЦП (услуга аналогична на диспансеризацията) се извършва от 
мултидисциплинарен екип, който включва педиатър, детски невролог, психиатър, 
ортопед, офталмолог, физиотерапевт, социален работник.7 На база оценката се 
изготвя план за лечение, съобразен със статуса, спецификата и потребностите на 
конкретното лице. Детето, страдащо от ДЦП посещава екипа за прегледи най-малко 
веднъж на четири месеца, като в стандартите е посочен минимален брой визити - по 
аргумент, те могат да бъдат увеличени, ако това се налага. Съдържанието и обхватът 
на предоставяните медицински и социални дейности по време на периодичните 
прегледи и за времето на осъществяване на плана за лечение са съобразени и с 
възрастовото развитие на детето. 

Лечението и рехабилитацията на деца с ДЦП се осъществява предимно по 
клинична пътека № 240 „Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална 
парализа”. Отношение към лечението на ДЦП има и клинична пътека № 12 
„Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система с начало в детска 

                                                             

7
 Стандарти за качество на здравната грижа за деца с ДЦП, утвърдени от Здравния Департамент на щат 
Охайо  (Standards of Care Outcome Measures, for Children with Cerebral Palsy, Ohio Department of Health) 
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възраст”. Съгласно действащата правна рамка, дейности по рехабилитация на болни 
може да се извършват както от лечебни заведения за извънболнична помощ, така и от 
лечебни заведения за болнична помощ. Независимо дали рехабилитацията се 
извършва в структури на извънболничната или болничната помощ е необходимо 
съответната структура да има договор с НЗОК, която заплаща общо медицинските и 
специализирани медицински дейности съгласно основния пакет „Физикална терапия и 
рехабилитация при детска церебрална парализа”. Минималната продължителност на  
клиничната пътека е 10 дни. Минималната продължителност клинична пътека № 12 
„Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система с начало в детска 
възраст” е 5 дни. 

В Приложение номер 18 към НРД, относимо към различните клинични пътеки, няма 
установено изискване за максимална продължителност на дните, следователно 
първоначално може да се направи извода, че пациента би могъл да се възползва от 
медицинските дейности по пътеката и повече дни, в зависимост от състоянието си. На 
практика обаче това е доста хипотетично и не се случва. Лечебните заведения се 
ограничават да предоставят медицинските услуги по определена клинична пътека в 
рамките на минималната продължителност защото финансирането, което получават от 
НЗОК е за посочения минимален брой дни. Това в пълна степен се отнася и за 
клиничните пътеки, имащи отношение към рехабилитацията и лечението на деца с 
ДЦП. При съществуващата регламентация на клиничните пътеки липсват гъвкави 
механизми на финансиране на брой дни, по-голям от минималния, в зависимост от 
състоянието на конкретния пациент. На практика е двойно увеличението на средствата 
по КП №240, без да са променяни минималните дни. Автоматично, минималния срок 
отново се използва като максимален от здравните заведения. В този контекст е проява 
на лицемерие от страна на всички участници в изготвянето на НРД да говорят за 
минимална продължителност на клиничните пътеки. 

В съответствие с чл. 55в от ЗЗО, обемите, цените и методиките за остойностяване и за 
заплащане на медицинската помощ се приемат ежегодно с постановление на 
Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите. Предложението на 
министъра на финансите се изготвя в съответствие със становището на 
Консултативния съвет, създаден по чл.55б от ЗЗО, утвърдените медицински стандарти 
и Правилата за добра медицинска практика. Този Консултативен съвет се създава към 
Министъра на финансите. Консултативният съвет включва заместник-министър на 
здравеопазването, заместник-министър на труда и социалната политика и по един 
представител на НЗОК, Националната агенция за приходите, Министерството на 
финансите, Българския лекарски съюз, Българския зъболекарски съюз, Българския 
фармацевтичен съюз, Българската асоциация на професионалистите по здравни 
грижи и един представител, определен от представителните организации за защита 
правата на пациентите. Поименният състав на съвета се определя със заповед на 
министъра на финансите по предложение на съответните ведомства и организации. 
Министърът на финансите е председател на съвета по право. Също така, той 
определя и редът за работа Консултативния съвет в правилник.  

В ЗЗО никъде не се прави връзка между обективната оценка на потребностите на 
пациентите, промените в тяхното състояние, качеството на медицинските услуги, брой 
потенциални пациенти и остойностяването и планирането на обемите и цените на 
медицинската помощ. Финансирането на клинични пътеки като съвкупност от 
медицински дейности за минимален брой дни, без да се отчита качеството на 
здравните услуги и техния резултат по отношение състоянието и живота на пациентите 
обрича системата на неефективност. По този начин се отчита изразходван финансов 
ресурс, а не се изследва какво се получава на „изхода” на услугата. Това важи за 
всички медицински дейности, не само за медицинските услуги, касаещи децата с ДЦП.  

В Консултативния съвет, регламентиран по ЗЗО липсва адекватно представяне на 
нестопанските пациентски организации. Регламентирането на реда на работа на 
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Консултативния съвет и изготвянето на предложението за остойностяване на обемите 
и цените за заплащане на медицинската помощ е предоставено най-вече в 
прерогативите на министъра на финансите. В този контекст естествено е да се 
направи извода, че фискалната политика за съжаление ще има определяща роля при 
остойностяването на медицинските дейности, а не реалните нужди и интереси на 
пациентите и качеството на предоставяните медицински услуги.  

От 01.01.2011 година е в сила Постановление № 304 на МС от 17.12.2010 г. за 
приемане на обемите, цените и методиките за остойностяване и за заплащане на 
медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване. (Обн., 
ДВ, бр. 101 от 28.12.2010 г.). Съгласно цитираното Постановление за клинична пътека 
№ 240 „Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа” е 
предвиден обем 2357 при единична цена 450 лева, а за клинична пътека № 12 
„Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система с начало в детска 
възраст” е предвиден обем 1500 при единична цена 578 лева.  

Както вече бе споменато в частта, анализираща текущото състояние на услугите за 
деца с ДЦП, по официални медицински публикации честотата на ДЦП в България е 
както при развитите страни (т.е. 2.0-2.5 на 1000 живородени деца, което води до 
статистически резултат 3000 деца, страдащи от ДЦП). Нестопански и родителски 
организации, работещи в сферата, изнасят друга информация (10-13 случая на 1000). 
При липсата на официални статистически данни и регистър за децата, страдащи от 
ДЦП не е възможно да се даде коректен отговор за техния брой. Но дори да допуснем, 
че броят на децата с ДЦП в страната варира около 3000, предвидения обем от 2357 
хоспитализации по клинична пътека № 240 за 2011 г. е абсолютно неадекватен и 
несъобразен с тези потребности. Всяка нова хоспитализация при ДЦП се отчита като 
нова клинична пътека. Допуска се до 12 повторни хоспитализации за всяко дете, 
страдащо от ДЦП в рамките на една година, но не повече от един път за един отчетен 
период. При предвидения обем от 2357 броя хоспитализации по клинична пътека № 
240, при евентуален брой деца, страдащи от ДЦП около 3000, се получава, че 
заложеният и финансиран обем на медицински услуги за 2011 г. е по-малък отколкото 
броя на целевата група пациенти, за която е предназначен.  

Ако се възприеме тезата, че алгоритъмът на рехабилитация и лечение на ДЦП изисква 
продължителност, периодичност и дългосрочност на терапията и че ежемесечната 
рехабилитация на деца, страдащи от ДЦП е важен фактор за тяхното развитие и 
възможности за компенсация, то при така регламентираните обеми в 
Постановлението, само 196 деца с ДЦП ще могат да се възползват от клиничната 
пътека и предвидените по нея дейности ежемесечно в рамките на една година. 

За целите на изготвяне на настоящия анализ бе поискана и съответно представена 
официална информация от НЗОК за броя деца, преминали по клинични пътеки № 12 и 
№2408 за 2009 г. Съгласно цитираното писмо, броят на децата, преминали по клинична 
пътека № 240 през 2009 г. възлиза на 845. По клиничната пътека са отчетени общо 
2269 случая, като само 5 деца са преминали по клиничната пътека дванадесет пъти 
годишно, 10 деца - единадесет пъти, 6 деца - десет пъти, 4 деца- девет пъти, 8 деца- 
осем пъти 24 деца – седем пъти, 32 деца – шест пъти, 57 деца – пет пъти и останалият 
преобладаващ брой деца са преминали един път (365 деца), два или три пъти 
годишно.  

По клинична пътека №12 за 2009 г. са преминали 376 деца, като са отчетени общо 
735 случая. От общия брой деца, преминали през клинична пътека № 12, 188 деца са 
преминали по един път годишно, 10 деца – пет пъти годишно, 44 деца – четири пъти 
годишно, 53 деца- три пъти годишно, 81 деца – два пъти годишно. 

                                                             

8
 Писмо, изх.№ 15-02951 от 09.12.2010 г. 
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Основният извод, който може да бъде направен е, че малък брой деца, страдащи от 
ДЦП реално са ползвали здравни услуги през 2009 г. Една малка част от тях са се 
възползвали от възможностите за повторни хоспитализации по клиничните пътеки. 
Преобладаващата част от децата са преминали еднократно през съответната 
клинична пътека. Ефектът от така предоставените еднократно или двукратно здравни 
услуги и терапевтични процедури е спорен, предвид факта, че ДЦП е хронично 
заболяване (състояние), което съпътства лицето през целия му живот и изисква 
дългосрочна грижа. В този контекст може да се направи и последващия извод, че 
децата, страдащи от ДЦП в Република България нямат гарантиран достъп до 
адекватни здравни услуги. 

От анализът на клиничните пътеки(№12 и №240), регламентирани в Приложение 
№ 18 от НРД, относими към лечение и рехабилитация на деца с ДЦП е видно 
следното: 

• Клинична пътека № 12 включва диагностични и терапевтични процедури, 
медикаментозно лечение, осъществяване на образни изследвания, както и 
апаратура, които предпоставят ангажиране на специализиран медицински 
екип и осъществяване на дейностите в лечебно заведение. Съответно 
необходимите специалисти посочени в клиничната пътека са предимно 
лекари с различни специалности, имащи отношение към диагнозата ДЦП. 
Единственият немедицински експерт, включен в пътеката е психолог. В 
тази връзка клинична пътека номер 12 може да бъде отнесена предимно 
към диагностицирането и лечението на деца с ДЦП. 

• Клинична пътека № 240 включва основно физикална терапия, както и 
рехабилитация на говор и четене, образователна терапия, както и 
професионална терапия, с цел децата да бъдат подготвени за ежедневна 
активност. Съответно при изпълнението на клиничната пътека освен 
медицински специалисти е включен и немедицински екип от специалисти 
(логопед, психолог). Клинична пътека № 240 може да бъде отнесена 
предимно към рехабилитацията на деца с ДЦП.  

От анализа на посочените клинични пътеки може да се направи следния извод: 

Клинична пътека № 12 е стриктно медицинска и за изпълнението й са необходими 
специалисти, апаратура и оборудване, предоставени от лечебно заведение. Клинична 
пътека №240 се отнася предимно до физикалната рехабилитация на деца с ДЦП, 
изпълнението й включва и екип немедицински специалисти, не се изисква сложна 
апаратура и оборудване, част от рехабилитационните дейности, изпълнявани по 
пътеката на практика са гранични със или се предоставят като част от социалните 
услуги в общността за лица с увреждания.  

Видно от информацията, предоставена от писмото от НЗОК, пътека № 240 е ползвана 
от по-голям брой деца, също така по тази пътека са планирани по-големи обеми в 
Постановление № 304 на МС. Наред с това от медицинска гледна точка периодичната 
работа и рехабилитация на деца с ДЦП е от съществено значение за разгръщане на 
техния потенциал. Следователно може да се направи извода, че дейностите по 
клинична пътека № 240 са от приоритетно значение за адекватната рехабилитация на 
деца с ДЦП. Както вече бе споменато, подобни дейности по рехабилитация на хора с 
увреждания, включително деца се предоставят от доставчици на социални услуги в 
общността. Според установената практика преобладаващата част от доставчици на 
социални услуги за деца с увреждания в общността са нестопански организации. 

С оглед спецификата на потребностите на децата с ДЦП и техните семейства от 
социална, психологическа и медицинска подкрепа е много трудно да се каже докъде 
свършва здравната услуга и откъде започва социалната услуга. Следователно, 
разграничаването на услугите на медицински и социални е до голяма степен 
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неадекватно, защото се подхожда към удовлетворяване на нуждите от грижи на 
децата с ДЦП на парче. В този контекст би било целесъобразно да се развие 
интегрирана услуга в общността, включваща интердисциплинарен екип, 
предназначена за деца с ДЦП, съчетаваща медицинските дейностите по физикална 
терапия и дейностите за рехабилитация на говор, четене, образователна терапия, 
работата с психолог и социален работник, насочени към социалната адаптация на 
индивида. Една такава услуга би отговорила адекватно на комплексните потребности 
на децата с ДЦП.  

Според Допълнителната разпоредба №1 от Наредба № 40 за определяне на основния 
пакет от здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК понятието „клинична 
пътека" се определя като система от изисквания и указания за поведение на различни 
видове медицински специалисти при диагностични и лечебни процедури на пациенти с 
определени заболявания, изискващи хоспитализация в лечебни заведения със 
стационар. При разработването на интегрирана услуга за рехабилитация на деца с 
ДЦП, би следвало да се преосмисли необходимостта от хоспитализация в лечебно 
заведение, свързана с нощуване на децата в лечебното заведение. Възможно е такива 
услуги да се предоставя в общността, близо до потребителите, без да е необходимо 
децата да нощуват при доставчика. По този начин от една страна ще се повиши 
достъпа до услуги и от друга страна ще се увеличи ефективността на предвидените и 
разходвани средства. Финансовите средства, които към момента се използват за 
осигуряване на храна и обезпечаване на нощувка на децата в лечебните заведения, 
биха могли да се пренасочат за подобряване на качеството на самите 
рехабилитационни процедури и за обслужване на по-голям брой деца. Наред с това би 
следвало да се промени и чисто медицинския подход при структуриране на услугите за 
рехабилитация на деца с ДЦП. От психологическа гледна точка, престоят на деца с 
ДЦП в лечебни заведения за болнична помощ за осъществяване на рехабилитационни 
процедури има много по-травматизиращ ефект, отколкото ако услугата се предоставя 
в позната за детето среда, близо до дома му и то има възможност след проведените 
терапевтични процедури да нощува в познатата семейна среда. Тези изводи се 
потвърждават и от съдебната практика.  

От значение за разглежданата проблематика е решение на ВАС, VІ отделение по дело 
номер 152/2009 с предмет на административен контрол заповед № РД-13 -161/18.03. 
2008 г. на Директора н СЗОК с която на болница за долекуване, продължително 
лечение и рехабилитация на деца с ДЦП „Света София” ЕООД, гр. София, е наложена 
санкция за нарушения по клинични пътеки номер 12 и 240, изразяващи се в 
неизпълнение на задължението за осигуряване на непрекъсната болнична помощ. 
Родителите на деца, лекувани по пътеките са ги прибирали по собствено съгласие в 
дома си след прекратяване на процедурите в 18.30 и те не са нощували в болницата. В 
цитираното решение е записано, че: „болничната помощ при децата, страдащи от ДЦП 
включва провеждане на ежемесечно рехабилитационно лечение, терапевтични 
процедури всеки ден. Денонощният престой в болницата не допринася за подобряване 
на психичното и интелектуално развитие на децата, а напротив - води до състоянието 
„хоспитализъм”, което им влияе неблагоприятно. Съществена роля за нормалното 
лечение за всяко дете има семейната среда и емоционалната връзка дете-родител, 
която при хоспитализма се нарушава. Със средствата на физикалната и 
рехабилитационна медицина не се решават спешни състояния, поради което не е 
необходим денонощен престой в болница”. Тези заключения на съда са въз основа на 
съдебно медицинската експертиза, изготвена по делото. В този контекст удължаването 
на продължителността на клиничните пътеки е нецелесъобразно. Би могло дори да се 
предвиди в рамките на клиничните пътеки финансиране и изпълнение на  
рехабилитационни и физикални процедури на ден, определен минимален брой дни в 
рамките календарния месец, разпределени по график в зависимост от желанието на 
пациентите. Така ще се даде възможност за по-гъвкаво и ритмично периодично 
осъществяване на физикалната терапия и рехабилитация на децата с ДЦП в рамките 
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на месеца, както и ще се реши един друг реален проблем, свързан със заплащане на 
клиничните пътеки от страна на НЗОК при наличие на вторично заболяване на 
пациента. Към момента, в хипотетична ситуация,в  която дете с ДЦП, прието например 
в СБДПЛР „Св. София” по клинична пътека 240 на третия ден развие вторично 
заболяване, е необходимо да бъде насочено за лечение към съответните 
специалисти. Рехабилитационните процедури по клинична пътека 240 се спират и 
детето получава на друго място лечение на вторичното заболяване. В този случай от 
страна на НЗОК се заплаща пътеката за лечение на вторичното заболяване, губят се 
дните и финансирането по пътека 240 или съответно пътека 12, което възпира 
лечебните заведения да приемат деца с ДЦП, които боледуват често от други 
заболявания, което отново ограничава техния достъп до здравни услуги. 
Финансирането, заплащането от страна на НЗОК и изпълнението на клиничната 
пътека за рехабилитация на ден, реално осъществени терапевтични процедури ще 
разреши така посочения проблем. Наред с това ще съдейства и за по-тясна връзка 
между детето и семейната среда по време на терапевтичните процедури за 
родителите, които изявяват желание да вземат децата си за времето след 
приключване на процедурите. 

Отношение към лечението и рехабилитацията на деца с ДЦП има и Наредба № 40 за 
определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК. 
В член единствен на така цитираната Наредба е предвидено, че основният пакет 
медицинска помощ съдържа дейности, определени по вид и обхват съгласно 
Приложенията по наредбата. Пакета дейности за медицински консултации, 
изследвания и документи за експертиза за деца, включително страдащи от ДЦП е 
определен в Приложение № 6. За деца с ДЦП в Приложение № 6 в пакета са включени 
консултации с детска неврология, изследвания ЕЕГ и рентгенологични изследвания 
група 2. Посочената документация включва етапна епикриза и епикриза от лечебно 
заведение за болнична помощ с давност 6 месеца. Този пакет стои в основата на 
регламентираните клинични пътеки за деца с ДЦП. Видно от цитираната Наредба, 
НЗОК гарантира за деца с ДЦП един много ограничен пакет медицински услуги, който 
не държи сметка за потребностите им от двигателна, говорна, образователна 
рехабилитация и терапия и не отчита социалните параметри на заболяването ДЦП. 
Възприетият подход е рестриктивен и тясно медицински, което за съжаление е черта 
на релевантното българско законодателство, относимо към лица с увреждания и 
хронични заболявания. Този подход оказва негативно влияние върху достъпа на 
децата с ДЦП до адекватни здравни и социални слуги. 

Здравните услуги за деца с ДЦП, които се финансират от бюджета на НЗОК се 
предоставят и ползват след надлежно дадено направление от личен лекар. Често 
обаче, поради ограничения наложени от НЗОК и към самите лични лекари, а и поради 
недостатъчен професионализъм, последните отказват да издават повече от 3-4 
направления на дете с ДЦП годишно.  

Анализът и изследването на нормативната база, регламентираща здравните услуги за 
деца с ДЦП води до извода, че здравните услуги за деца с ДЦП и изобщо за други 
групи пациенти не са гарантирани в достатъчен обем и не са фокусирани и 
структурирани около интересите на пациентите. Специално по отношение на деца с 
ДЦП не се привлечени достатъчно родителите и/или членовете на семейството на 
детето. Липсва връзка между планиране и финансиране на услугите и оценка на 
потребностите. По отношение на една социално значима болест като ДЦП не се 
отчитат социалните параметри на заболяването и необходимостта от въвеждане и 
прилагане на мултидисциплинарен подход. Подзаконовите нормативни актове, 
регламентиращи здравните услуги се оплитат в елитарно формулирани диагностични 
и терапевтични процедури, като никъде се изследва ефектът върху качеството на 
живот на пациентите; услугите не са съобразени със състоянието и потребностите на 
пациентите. Водещо е усвояването на определено финансиране за продължителност 
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на клинична пътека, без оглед на резултата, което води до ниска ефективност на 
здравните услуги и до заплащане на висока обществена цена. В нормативните актове 
и документи основно се акцентира върху ролята на НЗОК, държавата, лечебните 
заведения за болнична помощ, медицинските екипи, вместо в центъра на здравните 
услуги да бъде пациентът. 

Във връзка с достъпа на деца с ДЦП до здравни услуги от съществено значение е и 
въпросът за доставчиците на тези услуги. Доставчици на здравни услуги за деца с ДЦП 
са лечебни заведения, изпълнители на болнична помощ. Съгласно чл.3 от ЗЛЗ 
лечебните заведения се създават и функционират единствено с правно-
организационната форма на търговски дружества или кооперации.  

Проблематиката, свързана с правно-организационната форма на лечебните заведения 
е изключително важна, защото е свързана с техния статут, дейност, възможности за 
финансиране, което в крайна сметка влияе върху достъпността и качеството на 
здравните услуги. Факт е, че в България предоставянето на здравни услуги за 
граждани и най-вече за най-уязвимите групи от обществото, включително деца с ДЦП, 
е не достатъчно като количество, многообразие и качество. Сферата на здравните 
услуги все още е недостатъчно реформирана и свободна. Според редакцията на чл.3 
ал.1 от ЗЛЗ, Юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) са изключени от 
възможността да предоставят здравни услуги. Това положение е не само в 
противоречие със съществуващите успешни международни практики (основно от 
страни, членки на ЕС), но и е в колизия с приети стратегически документи на 
политическо ниво за реформа и либерализация на здравната сфера. Например в 
приетата от 40-то Народно събрание Национална здравна стратегия за периода 2008-
2013 година на Министерство на здравеопазването (МЗ) на Република България, 
обнародвана ДВ.бр.107от 16.12.2008 г. е предвидено дефинирането и използването на 
различни форми на публично частно партньорство в сферата на здравеопазването с 
цел подобряване на индивидуалното и обществено здраве, повишаване на ефекта на 
болничната помощ и другите здравни услуги, както и използване на публично частното 
партньорство във финансирането на здравната система на основата на социални 
проекти, при които водещият критерий е общественият интерес.  

Анализът на международната практика показва, че ЮЛНЦ традиционно са доставчици на 
здравни услуги. В страни като Германия и Великобритания предоставянето на здравни 
услуги от нестопански организации е въпрос на традиция. Такава практика е утвърдена 
и в страни, които имат сходно на България политическо и икономическо развитие и са 
преминали пред период на преход. Например в Полша и в Унгария няма законови 
бариери пред участието на ЮЛНЦ на пазара на здравни услуги. Нещо повече, този 
процес е стимулиран с развитието на различни политики, които предпоставят 
активното участие на нестопански организации в здравната сфера. 

Преимуществата, които ЮЛНЦ имат като доставчици на здравни услуги са: 

• тяхната дейност по осъществяване на идеалните им цели е тясно 
свързана със социалните (в широк смисъл) проблеми на обществото; 

• специфика на тяхната работа е работата на терен – винаги стоят близо 
до потребителя и познават добре неговите нужди; 

• могат да привличат допълнителен финансов ресурс чрез проекти или 
кампании, което от своя страна е потенциална възможност за 
разширяване на обема на услугата и повишаване на качеството й; 

• биха могли да ангажират доброволчески труд, което води до понижаване 
на цената на услуги, а същевременно кадрите им имат опит в дейността, 
която извършват;  

• по-малко бюрократични са, което осигурява по-лесен достъп до услугите. 
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Допускането ЮЛНЦ да предоставят здравни услуги ще даде възможност на лечебни 
заведения, функциониращи с правно-организационната форма на юридически лица с 
нестопанска цел да получат финансиране от местни и чужди донори, по програми и 
проекти, до които нямат достъп търговски дружества като бенефициенти. Също така 
участието на ЮЛНЦ в процеса на предоставяне на здравни услуги е необходимост, 
която се налага и от обстоятелството, че голяма част от доставчиците на социални 
услуги за деца с ДЦП са нестопански организации. Както вече бе отбелязано в 
настоящ анализ, адекватната грижа за деца с ДЦП, както и за други целеви групи в 
неравностойно положени, изисква интердисциплинарен подход, включващ 
интегрирано предоставяне на здравни и социални услуги. В тази връзка, допускането 
на ЮЛНЦ до участие в пазара на здравни услуги ще повиши качеството на грижите за 
децата от целевата група и ще оптимизира използването на вложените ресурси. Наред 
с това следва да се има предвид, че голяма част от ЮЛНЦ, предоставящи социални 
услуги за деца с ДЦП са родителски организации или организации за деца, страдащи 
от ДЦП и те имат много по-различна мотивация от лечебните заведения, търговски 
дружества  да развиват и предоставят качествени здравни услуги за деца с ДЦП.  

 

2. Роля и значение за достъпа до услуги на медицинските експертизи 

на експертните лекарски комисии за деца с ДЦП 

Медицинската експертиза, която се извършва въз основа на чл.103 от ЗЗ, включва 
експертиза на временната нетрудоспособност, експертиза на вида и степента 
увреждане и експертиза на трайно намалена работоспособност. По отношение на деца 
до 16 годишна възраст с ДЦП, от значение е експертизата на вида и степента на 
увреждане, която се извършва от детски експертни лекарски комисии (ДЕЛК) и НЕЛК, с 
участието на специалисти по детски болести (чл.103 ал.5 от ЗЗ). По аргумент на 
чл.103, ал.4 от ЗЗ, за деца между 16 и 18 години с ДЦП експертизата на вида и 
степента на увреждане и степента на трайно намалена работоспособност се извършва 
от ТЕЛК и НЕЛК.  

В Закона за здравето се съдържа легално определение на понятието „вид и степен на 
увреждане” като „състояние на хронично травматично или не-травматично увреждане 
(болест), при които лицето в нетрудоспособна възраст е с траен функционален 
дефицит на съответен увреден орган или система”, т.е при определяне на понятието 
водещ е медицинският модел. 

Медицинският модел на увреждането се е развил през 19 век с напредъка в 
медицината и повишаване на ролята на лекарите в обществото. Тъй като много от 
уврежданията са с медицински произход (както при ДЦП), очакванията са били, че 
лицата с увреждания в най-голяма степен ще бъдат подпомогнати от медицински 
специалисти. Медицинският модел възприема увреждането като дефицит (дефект) на 
орган или система или като болест, които могат да бъдат лекувани чрез медицински 
интервенции. При медицинския модел, проблемите свързани с увреждането са на 
самия индивид. Обществото няма отговорност да осигури равни възможности за 
развитие на тези индивиди.9 Медицинският модел е силно критикуван. Редица 
хронични заболявания (включително ДЦП), както и различни физически и ментални 
увреждания не могат да бъдат излекувани, но индивидите биха могли да участват в 
живота на обществото според своите конкретни ресурси и възможности. Като 
противовес на медицинския модел се утвърждава социалният модел на понятието 
„увреждане”, според който увреждането се възприема като нормален аспект на живота 
и се изследват предимно бариерите, които се поставят от обществото пред хората с 
увреждания.  

                                                             

9
 “The Definition of Disability” by Debora Kaplan 
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Дефинирането на вид и степен на увреждане в Закон за здравето изцяло въз основа 
на медицински показатели поставя въпроса какво е разбирането на българския 
законодател за термина „увреждане”. Анализът на действащите нормативни актове 
показва, че и в ЗИХУ се съдържа легално определение на понятията „увреждане” и 
„трайно увреждане”. Водещ при определяне на понятията отново е медицинският 
модел. Увреждането се определя като всяка загуба или нарушаване в анатомичната 
структура, във физиологията или в психиката на даден индивид. За наличие на „трайно 
увреждане” е съществено органите на медицинската експертиза да са установили 
степен на намалена работоспособност или да са определили вид и степен на 
увреждане 50 и над 50 на сто. ЗИХУ, ЗСП и другите нормативни актове боравят само с 
термините „увреждане” и „трайно увреждане” - други категории и степени на  
„увреждане” не се визират.  

По отношение децата с ДЦП от съществено значение е да се разгледа и 
проблематиката, свързана с интелектуалните увреждания, доколкото ДЦП често засяга 
и интелектуалните способности на лицата. В българското законодателство няма 
единен термин, който да съответства на понятието „интелектуално увреждане”. В 
ЗИХУ се използват термините „лица с интелектуални затруднения” и „лица с 
психически разстройства”, без да е формулирана легална дефиниция. В Закон за 
професионалното образование и обучение се използва термина „умствена 
изостаналост”, без да се формулира легална дефиниция. В Закон за наследството, 
Закон за лицата и семейството и Семейния Кодекс се използват термините 
„слабоумие” и „душевна болест”, отново без наличие на легални дефиниции. В Закон 
за здравето, лицата с умствена изостаналост се разглеждат като лица с хронични 
психични разстройства, който имат нужда от специални здравни грижи (чл.146), което 
води до извода, че българското законодателство не прави разлика между „психични 
заболявания” и „интелектуални увреждания”. В нормативните актове не се прави 
разграничение между отделните категории умствена изостаналост.  

Изводът, който може да се направи е, че на практика българското законодателство до 
голяма степен отразява медицинския модел на увреждането, независимо от 
претенциите, заявени в стратегически и политически документи, както и наличието на 
адекватни недискриминационни разпоредби. Този извод се потвърждава и от факта, че 
оценката на нуждите на лица с увреждания от социални услуги и подкрепа 
/включително за децата с ДЦП/, както и до услуги, свързани с реализация на пазара на 
труда, до голяма степен се определя от наличието и съдържанието на валидна 
медицинска експертиза на ДЕЛК или ТЕЛК. Съгласно ППЗСП, лицата, които желаят да 
ползват социални услуги подават молба до директор на дирекция „Социално 
подпомагане” за услуги, делегирана държавна дейност; до кмет на община за услуги, 
местна дейност или орган на управление на частноправен субект, доставчик на 
социални услуги. Съответният субект, до когото е подадена молбата, е длъжен да 
извърши социална оценка на потребностите на лицето от социални услуги. Оценката 
се извършва въз основа на подадената молба и приложените към нея документи. 
Съгласно разпоредбата на ППЗСП, задължително се прилагат медицинския 
амбулаторен картон и копие от решение на лекарска консултативна комисия или 
териториална експертна лекарска комисия ако има такова. За деца с ДЦП, оценката и 
предоставяне на направление за ползване на социални услуги се извършва от ОЗД. За 
целта задължително се представя от родителите етапна епикриза на детето или 
решение на ЛКК или ДЕЛК. 

Съгласно чл.10 от ЗИХУ, оценяване на увреждането се извършва чрез медицинска 
експертиза и социална оценка. Позитивното е, че за разлика от медицинската 
експертиза, която оценява основно дефицит на органи и системи, то социалната 
оценка по ЗИХУ следва да оцени възможностите на лицето с увреждане за обучение, 
трудова заетост, социално включване, потребност от социални услуги и други.  
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В изготвянето на социалната оценка са включени не само медици, но и други 
специалисти (психолог, педагог, социален работник). Промените относно социалната 
оценка са относително нови (приети бяха с изменения на ЗИХУ 2009) и могат да се 
разглеждат като знак, че законодателят прави стъпки за преодоляване на медицинския 
подход към уврежданията. Социалната оценка по ЗИХУ не е задължителна във всички 
случаи на ползване на социални услуги и по отношение на лицата с увреждания. Тя се 
извършва по искане на лицето с увреждане, на родителя, осиновителя, попечителя 
или настойника на това лице или семейството - респективно близките, роднините или 
приемното семейство, в което е настанено дете с увреждане. По аргумент от 
разпоредбата на чл.12 ал.2 ЗИХУ, ако такова искане не е направено от посочените 
лица, социална оценка не се извършва. В тази връзка индивидуалните потребности на 
лицето с увреждане от социална подкрепа ще бъдат отчетени само в случаите когато 
такава социална оценка по ЗИХУ е поискана. Ако не е поискана се прилагат съответно 
разпоредбите за оценка на потребности на лицата по реда на ППЗСП и ППЗЗД. 

Наличието на медицинска експертиза на ДЕЛК за вида и степента на увреждане на 
дете с ДЦП или съответно експертиза на ТЕЛК (НЕЛК), установяваща степента на 
трайно намалена работоспособност на дете с ДЦП на възраст между 16 и 18 години е 
предпоставка за достъпа до социални помощи по ЗСП и ППЗСП.  

Съгласно чл.9 от ППЗСП, право на месечна помощ имат лица и семейства, чийто 
доход за предходния месец е по-нисък от определен диференциран минимален доход. 
Диференцираният минимален доход за дете с трайно увреждане се определя на 100% 
от гарантирания минимален доход (ГМД). За да може семейството на дете с ДЦП, 
чийто доход отговаря на критериите да получи месечна помощ, следва да е доказано с 
документи, че детето е с трайни увреждания. По смисъла на Допълнителната 
разпоредба на ППЗСП, т.13 „дете с трайно увреждане” се дефинира като дете на 
възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или дете 
на възраст от 16 до 18 години с 50 на стои над 50 на сто трайно намалена 
работоспособност.” Анализът на цитираните разпоредби показва, че наличието на 
медицинска експертиза за ДЕЛК или ТЕЛК е предпоставка за достъпа до месечни 
помощи на детето и семейството, ако то отговаря на подоходните критерии.  

Месечните помощи по ППЗСП са обвързани и с ненастаняването на детето в 
специализирана институция: за да се получават, следва детето да се отглежда в 
семейна среда. Наличието на такава експертиза е необходимо и за ползване на 
социалната помощ по чл.19 от ППЗСП за безплатно пътуване в страната в системата 
на железопътния транспорт. 

По аналогичен начин са регламентирани и възможностите на деца с ДЦП да се 
възползват от правото на семейни помощи за деца по Закона за семейни помощи за 
деца. Съгласно чл.2 ал.1,т.10 от ЗСПД е предвидена месечна добавка за деца с 
трайни увреждания до 18 годишна възраст и до завършване на средно образование, 
но на не повече от 20 години. Дете с трайно увреждане, доказано по надлежния ред с 
медицинска експертиза на ДЕЛК (ТЕЛК), което живее постоянно в страната и не е 
настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция 
за деца има право на описаната по-горе месечна помощ, независимо от дохода на 
семейството и в двоен размер на помощта, определена по реда на чл.7 ал.4 от ЗСПД. 
Семействата на деца с ДЦП могат да ползват и общата еднократната парична помощ  
при раждане, която се получава от всички майки. Изплащането на тази помощ е 
обвързано само с ненастаняването на детето за отглеждане в специализирана 
институция. 

Съгласно чл.51 от ППЗЗД, за деца с увреждания, установени от компетентните 
здравни органи, към месечната помощ за деца, настанени при приемни семейства или 
в семейство на роднини и близки, се изплаща добавка в размер 75 на сто от 
гарантирания минимален доход, независимо от дохода на семейството. 
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Предвид изложеното, може да се направи извод, че медицинската експертиза на деца 
с ДЦП, извършена от ДЕЛК или ТЕЛК е важна предпоставка за достъпа им до услуги и 
помощи. В тази връзка се поставя въпроса за адекватното регламентиране на режима 
на работа на тези комисии. Съгласно Закон за здравето, детските експертни лекарски 
комисии се откриват и закриват от директора на регионалната здравна инспекция, 
съгласувано с министъра на здравеопазването, към многопрофилните болници за 
активно лечение в областните градове, в които има открити структурни звена по детски 
болести. В съставите на ДЕЛК работят лекари с призната специалност "детски 
болести" и с не по-малко от 5 години трудов стаж по специалността. С предимство в 
състава на ДЕЛК се включват лекари с втора призната специалност ("неврология", 
"ортопедия и травматология", "психиатрия" и други) или с допълнителна квалификация 
в областта на определена специалност в системата на здравеопазването. 
Териториалните експертни лекарски комисии се откриват и закриват от директорите на 
регионалните здравни инспекции, съгласувано с министъра на здравеопазването към 
държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ, центрове за психично 
здраве, центрове за кожно-венерически заболявания и комплексните онкологични 
центрове. Териториалните експертни лекарски комисии са структурни звена на 
лечебните заведения, към които са открити. В състава на всяка ТЕЛК задължително се 
включва лекар - представител на съответното териториално поделение на НОИ, 
определен със заповед на ръководителя на съответното териториално поделение на 
НОИ. За осъществяване дейността на ДЕЛК и ТЕЛК, директорът на лечебното 
заведение сключва договор за финансиране с министъра на здравеопазването. 
Устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза се 
определят с правилник на Министерския съвет. 

Съгласно Правилник за устройство и организация на работата на органите на 
медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинска експертиза, 
детските експертни лекарски комисии и ТЕЛК освидетелстват и преосвидетелстват 
лицата в 3-месечен срок от постъпване на документите при тях. Решенията се връчват 
на лицата или на упълномощени от тях лица, или на законните им представители 
срещу подпис. Освидетелстването и преосвидетелстването на лицата се извършват от 
най-близката ДЕЛК към многопрофилна болница за активно лечение в областен град, 
в който има структурно звено по детски болести, определена от директора на РЦЗ. 
Освидетелстването и преосвидетелстването на лицата се извършват от ТЕЛК по 
района на постоянния им адрес или по настоящия им адрес, ако са регистрирани на 
този адрес най-малко 3 месеца преди подаване на заявлението. Заседанията на 
ДЕЛК/ТЕЛК са редовни ако присъстват не по-малко от трима членове. В заседанията 
на ТЕЛК, по покана на председателя, могат да участват представители на 
работодателя, на организациите на и за хората с увреждания, както и други лица, 
имащи отношение по конкретните въпроси, свързани с освидетелстването. За ДЕЛК 
такава възможност не е предвидена, а би било уместно да се регламентира участие в 
работата на ДЕЛК на родителски организации на деца с ДЦП и други увреждания, 
както и на нестопански организации, работещи за деца с увреждания. Видно от 
анализа на реда на работа на експертните комисии е, че срокът, в рамките на който 
имат задължение да се поизнесат, е дълъг – 3 месеца.  

В хипотетична ситуация, когато са необходими допълнителни изследвания или 
документи, този срок започва да тече от датата на тяхното представяне, което 
отдалечава получаването на медицинска експертиза в един бъдещ неясен момент. В 
действащата нормативна база не е предвидена честота на провеждане на заседания 
на експертните комисии. Обективно, процесът на освидетелстване протича бавно и 
бюрократично.  

Отново пациентът, съответно лицето, което следва да бъде освидетелствано, не е във 
фокуса на правните норми и на процедурата за издаване на медицинска експертиза. 
Основно в нормативната база се отчитат ролите на други играчи – лечебни заведения, 
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регионални здравни инспекции, експертите в лекарските комисии и т.н. Ефектът е, че 
им се осигурява комфорт на работа, а потребностите на пациента отново са в 
периферията. В резултат на това, обективно не е гарантиран достъпа на деца с ДЦП 
до ефективна и адекватна медицинска експертиза и освидетелстване.  

Този достъп допълнително се затруднява и от факта, че ДЕЛК функционират към 
многопрофилни болници за активно лечение в областен град, в който има структурно 
звено по детски болести. Семействата на деца, които не живеят в областния град 
следва да организират транспорт, да пътуват за освидетелстване и евентуални 
изследвания, което още повече забавя процеса. За освидетелстване от ДЕЛК детето с 
ДЦП трябва да се яви лично. Само за освидетелстване от ТЕЛК в Правилника е 
предвидена възможност лицата, които по медицински показания не са в състояние да 
се явят в ТЕЛК, да се освидетелстват на място (в дома, в болнично или друго 
заведение). Това обстоятелство се доказва с медицинско удостоверение, издадено от 
лекуващия лекар или вписано в протокола на ЛКК (направлението на личния лекар).  

Контролът върху работата на органите на медицинската експертиза, предвиден в 
Правилника отново е фокусиран предимно върху документооборота, кадровото 
състояние на комисиите и организацията на работата, а не върху ефективността и 
резултатността на процеса. 

 

3. Достъп до социални услуги на децата с ДЦП. 

Безспорно, най-реформирана от трите основни системи и ориентирана към 
индивидуалната потребност на детето е социалната система. Чрез приетите държавни 
стратегии и осъществяваните в момента програми се цели подобряване на грижата за 
деца в България и в частност на децата с увреждания. Държавната политика за детето 
се осъществява въз основа на приета от Народното събрание Национална стратегия 
за детето, изградена върху принципите на Закона за закрила на детето. В изпълнение 
на националната стратегия, Министерският съвет приема Национална програма за 
закрила на детето. Тези документи се основават на принципа за осигуряване висшите 
интереси на детето и за спазване правата на всички деца в България, като обединяват 
усилията на всички ангажирани институции при планирането и изпълнението на 
дейностите. Факт е обаче, че и в своите официални документи социалните институции 
отчитат недостатъчен напредък по отношение на изпълнението на тези стратегии и 
програми.  

Релевантни за предоставянето на социални услуги за деца с ДЦП основно са ЗСП, 
ППЗСП, ЗЗД, ППЗЗД, Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за 
деца. 

 

3.1. Роли на Министерство на труда и социална политика и неговите 
структури 

Чрез своите структури, МТСП осигурява държавния минимум услуги, насочени към 
социална интеграция на децата с ДЦП – предоставяне на социални услуги, социално 
подпомагане, финансиране на помощни средства. По данни на министерството, в 
България има около 20 000 деца с увреждания10. Основната функция спрямо децата с 

                                                             

10
 Емилия Войнова-директор на дирекция "Демографска и семейна политика и равни възможности" към 

МТСП, конференция "Партньорство в грижата за децата с увреждания", организирана от социалното 

министерство и Съвета на Европа. 
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ДЦП има Агенцията за социално подпомагане и нейните териториални структури 
(РДСП, ДСП, ОЗД) и Агенцията за хората с увреждания. 

3.1.1. Агенция за социално подпомагане (АСП)  

Агенцията за социално подпомагане е органът, в чийто отговорности и задължения е 
създаването на механизми за подкрепа по програми за социално подпомагане и 
интеграция на деца с увреждания и техните семейства; агенцията издава и лицензи на 
доставчиците на услуги в общността. Услугите, които се използват от децата с ДЦП за 
социална рехабилитация и интеграция са: „Дневен център за деца с увреждания”, 
„Дневен център за деца и младежи с увреждания”, „Дневен център за деца и възрастни 
с увреждания” и „Център за социална интеграция и рехабилитация” (последните 
работят предимно с възрастни с увреждания, но приемат и деца).  

Един от основните входове към ползване на социални услуги в Дневните центрове на 
общините и към ДМСГД (като доставчик на услуга в общността) е издаденото 
направление за ползване на социална услуга от ОЗД. Отделите за закрила на детето 
обикновено са отворени за съдействие към родителите и децата, но основните 
проблеми произтичат от неинформираността на родителите, че има подобна 
възможност да бъдат консултирани и насочени.  

Отделите за закрила на детето не разполагат с нужната информация за 
възможностите за здравни и образователни услуги за децата с ДЦП, защото системите 
почти не координират дейностите по между си. По данни на ОЗД, през 2009 година са 
изготвени Социални доклади по ППЗИХУ на 5661 деца, с толкова на брой подадени 
решения на ТЕЛК, ДЕЛК, РЕЛК.  

При контакта си с ДСП и ОЗД, родителите биват информирани за възможностите за 
социално подпомагане (интеграционни добавки, други видове социално подпомагане), 
включване в програми за асистенти на хора с увреждания, кандидатстване за 
отпускане на средства за закупуване на помощни средства. Чрез дирекциите 
„Социално подпомагане” и подаване на комплекти с документи, родителите имат 
достъп до подобно подпомагане, често обаче не се възползват напълно от всички 
възможности, изтощени от бюрократичната система, а не рядко и от не особено  
професионално отношение на служителите от ДСП.  

Ползването на адекватни социални услуги е от съществено значение за децата с ДЦП. 
Ролята и значението на социалните услуги се подчертава и от ЗЗД и ППЗД, където е 
предвидено, че мерките за закрила на детето, могат да се реализират и чрез социални 
услуги.  

Съгласно чл.19 от ППЗЗД, Дирекция „Социално подпомагане” – Отдела за закрила на 
детето (ОЗД) предоставя на детето, съответно родителите, настойниците, 
попечителите или лицата, полагащи грижи за него, информация за социалните услуги 
за деца и семейства на територията на областта, съобразно потребностите на детето 
и изготвения план на действие, както и списък на доставчиците за съответната 
социална услуга. При постигане на съгласие за предоставяне на социална услуга и 
избор на доставчик, родителите - съответно настойниците или попечителите - подават 
молба до Дирекция „Социално подпомагане” по настоящия адрес на детето. 
Дирекцията дава направление до доставчика на социалната услуга. В тази хипотеза, 
семейството на детето заплаща таксите, предвидени за съответната услуга, в 
зависимост от това дали е делегирана от държавата дейност или местна дейност. В 
случай, че услугата е делегирана от държавата дейност, тя се финансира от 
републикански бюджет и таксата се определя съобразно тарифа, утвърдена от 
Министерски съвет (чл.17 ал.2 от ЗСП). Ако услугата е местна дейност, финансирана 
от общински бюджет със собствени средства, таксата се заплаща в съответствие със 
Закона за местните данъци и такси (чл.17 ал.3 от ЗСП). Така заплащаните такси не 
покриват изцяло стойността на услугата, те представляват процентно доплащане. Но 
за разлика от здравните услуги, където нормативно за предвидения брой дни по 
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клиничната пътека пациентът не дължи заплащане, то при социалните услуги, 
ползвани с направление от „Дирекция „Социално подпомагане”, потребителят винаги 
има финансов принос и заплащана определена такса.  

Разбира се родителите на дете с ДЦП и самото дете могат да ползват социални услуги 
без направление от Дирекция „Социално подпомагане”, но в тази хипотеза 
предоставяните социални услуги се заплащат от потребителя по договаряне с 
доставчика на услугата. 

За предоставяне на всяка отделна социална услуга, доставчиците на социални услуги 
изготвят индивидуален план след оценка на нуждите на всеки потребител и 
формулиране на целите, които трябва да бъдат постигнати.(чл.40г, ал.1 от ППЗСП). 
Това важи и за деца с ДЦП, ползватели на социални слуги. За задоволяване на 
здравните нужди на потребителите на социални слуги се изготвя писмен план за 
здравни грижи от лице с подходящо медицинско образование. Съгласно чл.40г, ал.4, 
т.8 от ЗСП се включват превантивни мерки, потребности от лечение или оздравителни 
програми, както и рехабилитация. Съгласно чл.2 ал.1 от ЗЛЗ, дейностите по 
рехабилитация на болни, наблюдение на хронично болни, профилактика на болести, 
както мерки за укрепване и опазване на здравето представляват медицински дейности, 
които се предоставят от лечебни заведения.  

Отпускането на помощни средства е един от големите проблеми на хората с 
увреждания и на децата с ДЦП в частност. Основният проблем е в ограниченията на 
избора, недоброто качество, което се предлага и крайно недостатъчното финансиране 
(обикновено винаги се налага доплащане). В повечето случаи на родителите се налага 
да закупуват със собствени и/или дарителски средства необходимото оборудване за  
децата си. Производството на шини и ортези според родителите е некачествено и 
допълнително уврежда децата, вместо да подкрепя рехабилитационните постижения. 
Стига се до там, родители да разменят съвети как да правят от подръчни средства 
шини за ръчичка или краче – защото тези, които могат да си позволят са некачествени, 
а останалите са непосилни за джоба им. В практиката на ФПББ доста често се набират 
средства за закупуване на колички (съобразени със спецификата на увреждането), 
проходилки и т.н.  

Отпускането на помощни средства става на базата на заповед от ДСП по 
местоживеене по реда на Правилника за прилагане на Закона за защита, 
рехабилитация и социална интеграция на инвалидите (ППЗЗРСИИ).  

 

3.1.2. Агенция за хората с увреждания  

 

Сред основните функции на Агенцията за хората с увреждания е да създаде и 
поддържа информационна база данни за хората с трайни увреждания, подобна обаче 
няма и не се поддържа поради „липса на финансови средства”11. АХУ разрешава 
производството, вноса, продажбата и поддръжката на помощни средства, 
приспособления и съоръжения, за съжаление обаче, особено по отношение на 
производството на помощни средства, не се осъществява нужния контрол по 
утвърдените критерии и стандарти за качество и достъпност.  

Агенцията разработва програми и финансира проекти за рехабилитация и социална 
интеграция на хората с увреждания, като често от тях се възползват за частична 
годишна издръжка или за закупуване на оборудване дневни центрове, работещи с 
деца. 

                                                             

11
 Писмо от АХУ изх.№ 0023-3794/29.10.2010 
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3.2. Социални услуги в общността 

Социалните услуги в общността, които са от значение за децата с ДЦП имат свои 
легални дефиниции в ППЗСП. Следва да се отбележи, че в ППЗСП социалните услуги 
в общността не са изброени изчерпателно, при наличие на потребности могат да се 
разкриват и алтернативни видове социални услуги за деца с ДЦП и други целеви 
групи. На практика обаче изброяването се оказва изчерпателно, защото е свързано с 
финансирането на делегираните държавни дейности. Само услугите, признати като 
делегирани държавни дейности получават осигурено финансиране. Други 
алтернативни видове социални услуги за деца с ДЦП могат да се развиват, но те 
следва да бъдат финансирани или като местни дейности (със собствени средства от 
общините) или от самите доставчици, със средства по проекти или с такси, заплащани 
от потребителите, което разбира се оказва влияние върху достъпа. 

Според легалното определение на социалната услуга „Дневен център”, става въпрос 
за комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на 
потребителите през деня или седмично, свързани с предоставяне на храна, 
задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните 
потребности, както и на потребностите от организация на свободното време и личните 
контакти. В случаите, когато предоставянето на услугите е седмично, обслужването на 
потребителите е от понеделник до петък (допълнителна разпоредба на ППЗСП, §1, 
т.21). Съгласно т.22 на същата допълнителна разпоредба под "Център за социална 
рехабилитация и интеграция” се разбира комплекс от социални услуги, свързани с 
извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и 
професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални 
програми за социално включване. 

Анализът на легалните определения на цитираните социални слуги в общността, 
поставя на преден план един проблем, актуален въобще за предоставянето на 
социални услуги в страната. Дефинирането и структурирането на услугите не се 
реализира в зависимост от дейностите, осъществявани при предоставянето на 
услугите. Определянето, планирането и финансирането на услугите се разглежда не 
като функция от потребности и дейности, а като функция на определен капацитет, 
местоположение (общност или специализирана институция), което често се 
идентифицира с определен сграден фонд и/или материална база. Не съществува 
връзка между услугите и конкретните потребности на лицата от социална подкрепа, 
която да дава възможност услугите гъвкаво да бъдат приспособявани към 
потребностите на отделния индивид, ползвател на услугата, като не се отчита 
степента на увреждане и особеностите на потребителите. Това важи и за услугите за 
деца с ДЦП. 

От социалните слуги, предоставяни в общността, посочени в чл.36 ал.1 от ППЗСП, 
услугите, които могат да бъдат отнесени към деца с ДЦП са: личен асистент, социален 
асистент, дневните центрове и центровете за социална рехабилитация и интеграция. 
Разбира се различните видове преходни услуги в общността, също биха могли да имат 
приложение във връзка с извеждане на деца с ДЦП от специализираните институции. 

По данни от регистъра на АСП за 2010 година са регистрирани следните дневни 
центрове, доставчици на услуги:  

� Дневен център за деца и младежи с увреждания – 66 лицензирани 
центъра с общ капацитет 1799 души 

� Дневен център за деца и възрастни с увреждания – 7 лицензирани 
центъра с общ капацитет 362 души  
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� Център за социална интеграция и рехабилитация – 56 
лицензирани центъра с общ капацитет 2010 души.  

Към тях се добавят общинските и държавните юридически лица, които не подлежат на 
лицензиране: броят на реално работещите сред тях, както и капацитетът им, е трудно 
да бъде даден. Дневните центрове в големите градове функционират обикновено на 
абсолютно запълнен капацитет, а понякога успяват да поемат и допълнителен брой 
деца, поради огромните незадоволени местни нужди. Например, на територията на 
град като София функционират 6 дневни центъра, работещи с деца с ДЦП, с общ 
капацитет не по-голям от 200 деца. Всички те работят с абсолютно запълнени бройки 
(според попълнените анкети). Разбира се в това число центрове в София не влизат 
частните центрове, които поемат деца, но в тях месечната издръжка надхвърля 1000 
лв. (по неофициални данни). В по-малките населени места дневните центрове 
обикновено успяват да обхванат местните нужди.  

Годишната издръжка на дневните центрове се формира на базата на приходи 
обикновено по следните пера:  

� Финансиране за държавно делегирана дейност  

� Общински средства за социални услуги 

� Финансиране по проекти  

� Дарения  

� Допълващи такси за външни услуги – транспорт, храна,  

В повечето случаи дневните центрове, независимо дали се управляват от НПО или не, 
се подкрепят от общините. Нерядко, общините предоставят помещения за 
създаването и функционирането на дневните центрове, както и подкрепят създаването 
на услугата „Дневен център” със средства за ремонтирането на помещенията 
(частично или напълно) и/или оборудване.  

По отношение на държавно делегираното финансиране, сред анкетираните Дневни 
центрове с подобни средства разполагат Дневните центрове от по-малките общини. 
Изключение правят големите градове в България, в които общинската бюрократичната 
система често забавя подобно финансиране с години; сред анкетираните Дневни 
центрове има такива, очакващи одобрение повече от 4 години (сменят се нормативни 
процедури, сменят се лицата, заемащи съответни позиции в администрацията и т.н).  

Годишно, по данни на Дневните центрове, издръжката на едно лице (в зависимост от 
обема дейности, процедури и обучение) варира между 1 800 лв. и 6 000 лв. (по-висока 
е издръжката когато Дневния център извършва хранене).  

Оборудването в дневните центрове се осигурява основно чрез проекти и дарения; в 
повечето случаи тези центрове са добре оборудвани за извършването на социални и 
обучителни дейности с децата. Финансовите им нужди са свързани със закупуване на 
консумативи за работа, включване на допълнителен персонал или по-добро 
заплащане на съществуващия и със средства за поддръжка на амортизирана техника.  

В дневните центрове децата получават възможност за занимания със специалисти: 
психолог, логопед, арт-терапевт, както и занимания за свободното време. В дневните 
центрове, работещи в партньорство или ръководени от НПО могат да се ползват по-
голям обем услуги – нови техники на работа с деца, разнообразие на дейностите, 
съвременни практики – например: хипотерапия, терапия с плуване и т.н. Обемът на 
заниманията и програмите за работа с децата е резултат на индивидуалните амбиции 
и професионализъм на екипите в Дневните центрове, В някои случаи се предлагат 
различни образователни програми според спецификата на посещаващите центъра 
деца. Липсата обаче на държавни стандарти и практика за включващо образование и 
обучение на практика оставя децата с ДЦП извън образователната система. 
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Изключение правят единиците посещаващи общообразователни или помощни 
училища. Най-честото оправдание: „Няма пари” вече не трябва да се разглежда като 
оправдание, а като пряка и явна демонстрация на нежелание (или неумение) да се 
решават проблемите. Липсата на образователна перспектива обрича децата с ДЦП на 
маргинализация, социално изключване, изолация и десоциализация .  

По Закона за лечебните заведения и според нормативните и методическите 
разпоредби, в Дневните центрове НЕ може да се извършва медицинска дейност – 
рехабилитация, кинезитерапия и други медицински терапевтични процедури. 
Практиката обаче показва, че в масовия случай, Дневните центрове извършват такава. 
Тъй като обаче липсват достатъчно на брой и с достатъчен капацитет медицински 
услуги по места, проверяващите институции се опитват да не забелязват това. Често, 
се оказва, че деца, които посещават дневните центрове, не се възползват от 
възможността да получат медицинска рехабилитация – заради предлаганите услуги в 
центъра, заради липсата на подходящи медицински услуги в населеното място и т.н.  

Дневните центрове работят предимно с „по-леките” деца. Причините за това са от 
различен характер и всеки Дневен център има собствена политика за това – в едни 
случаи не приемат по-тежки случаи поради липса на условия, в други – не приемат 
например деца с агресивни пристъпи или епилепсия поради липса на достатъчен като 
брой или квалификация персонал, който да може да овладява положението и да 
гарантира безопасността на останалите деца и т.н.  

В броя необхващани деца, обикновено попадат децата, които са по-трудно подвижни, 
които нямат осигурен транспорт до Центъра. По данни на ДАЗД12 за 2009 година в 94 
дневни център в България са били обхванати общо 1648 деца с увреждания 
(вкл.ДЦП).  

Огромен проблем пред Дневните центрове е мотивацията и задържането на персонал. 
Стандартът за заплащане на работещите в тази сфера, кара специалистите да 
напускат работа, да се преквалифицират и на практика, най-често в системата работят 
току що завършилите университет (без практически опит, със силна мотивация, която 
прегаря бързо) или специалисти пред пенсия (често невключващи в работата си 
новите подходи и методи на социална и педагогическа работа за деца с увреждания). 
Това е валидно в по-голяма степен за големите градове, а в по-малките населени 
места на преден план стои проблемът с недостатъчния брой квалифицирани кадри.  

От проведените разговори с организации управляващи дневни центрове за това как се 
осъществява комуникацията с компетентните органи (методическа помощ, контрол 
върху спазване на нормативните изисквания и процедури и т.н.), се наложи 
твърдението „не помагат и не пречат”. Има данни за осъществявани посещения и 
оценка по критериите и стандартите за доставка на социални услуги от страна на 
ДАЗД, като последният анализ върху дейността на Дневните центрове е направен през 
2006 година.  

3.3. Специализираните институции за деца 

Децата с ДЦП, подобно на други деца с увреждания  могат да ползват освен социални 
услуги в общността и социални услуги в специализирани институции. Съгласно ЗСП 
социални услуги в специализирани институции се предоставят, когато са изчерпани 
възможностите за предоставяне на услугата в общността, т.е водеща е ролята на 
социалните услуги в общността. 

 Специализираните институции, в които се предоставят услуги за деца с ДЦП са 
Домовете за деца с физически и умствени увреждания (към 30.06.2010 в тях са 
настанени общо 941 деца), както и Домовете за медико-социални грижи за деца (към 

                                                             

12
 ДАЗД; Деца с увреждания и/или хронични заболявания, 2009 г. 
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30.06.2010 са настанени 2350 деца, от които с увреждане са около 50%). Домовете за 
медико-социални грижи за деца са лечебни заведения по смисъла на ЗЛЗ за 
продължително медицинско наблюдение и специфични грижи за деца от 0 до 3 години, 
но те също така могат да предоставят и социални услуги за деца по реда на ЗСП, т.е. 
след получаване на лиценз от ДАЗД и вписване в регистъра на доставчици на 
социални услуги към АСП. Практиката сочи, че преобладаващата част от децата, 
настанени в ДМСГД са лишени от родителска грижа. Тези домове обаче могат да 
използват базата и човешкия ресурс, с които разполагат и да предоставят здравни и 
социални услуги за деца с ДЦП (или други увреждания), живеещи в близката общност. 

 

3.4. Профил на доставчиците на социални услуги за деца с ДЦП. 

Доставчиците на социални услуги за деца с ДЦП и въобще на социални услуги за други 
целеви групи са общини, ангажирани пряко в процеса на предоставяне на услуги и 
частни доставчици, които са предимно ЮЛНЦ. Доставчиците на социални услуги за 
деца, частноправни субекти са задължени да се регистрират в регистъра на АСП, след 
получаване на лиценз от ДАЗД. За общините - доставчици на социални услуги не 
съществуват изисквания за регистрация или лицензиране. Практиката показва, че 
преобладаващата част от частно правни субекти - доставчици на социални услуги, 
включително за деца с ДЦП, са ЮЛНЦ. Търговците и търговските дружества не са 
активни на пазара на социални услуги, защото сферата разчита предимно на 
ограничено публично финансиране, голяма част от ползвателите на социални услуги 
не са платежоспособни и нормалния стремеж на един търговец или дружество да 
реализира печалба не може да бъде осъществен. Има спорадично разкриване на 
социални услуги от търговци, предимно в областта на дългосрочната грижа за 
възрастни хора, като обикновено тези услуги се предоставят срещу договаряне с 
потребителите, а публично финансиране не е включено. Наред с това в хипотезата, 
когато общини са възложили управлението и предоставянето на социални услуги 
дневни центрове и центрове за рехабилитация и социална интеграция на частни 
доставчици, отново основно ЮЛНЦ са номинирани за спечелили конкурсите.  

Както вече бе споменато при предоставяне на социални услуги на деца с ДЦП в 
дневните центрове и центровете за социална рехабилитация и интеграция съгласно 
чл.40г ал.1 от ППЗСП като част от индивидуалния план, следва да се изготви и план за 
здравни грижи на съответното дете, включително медицинска рехабилитация,  
превантивни мерки, оздравителни програми: все дейности, които се предоставят от 
лечебни заведения по смисъла на чл.2 от ЗЛЗ. Доставчиците на социални услуги по 
правило не са лечебни заведения и, както бе посочено, голяма част от тях са ЮЛНЦ, 
които могат да се регистрират като лечебни заведения. В контекста на изложеното и 
съгласно действащото законодателство, предоставянето на здравни услуги като част 
от социалните услуги за деца с ДЦП от страна на ЮЛНЦ следва да се извършва въз 
основа на договори с медицински специалисти, регистрирани като индивидуални 
практики. Същото важи в хипотезата, когато преки доставчици на социалните услуги са 
общините и ги предоставят чрез общински структури, които също не са регистрирани 
като лечебни заведения. Предоставянето по друг начин на здравни услуги за деца с 
ДЦП от страна на персонал, директно нает от доставчика ЮЛНЦ или общинска 
структура, нерегистрирана като лечебно заведение е незаконосъобразно. Този 
рестриктивен подход на законодателя при определяне на правноорганизационната 
форма на лечебните заведения и липсата на холистичен подход при структурирането 
на социалните и здравни услуги на практика води до ограничаване на достъпа на деца 
с ДЦП до съответните услуги и до решаване на проблемите „на парче”.  
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4. Достъп на деца с ДЦП до образователни услуги. 

Правото на образование е основно конституционно право. Българското 
законодателство има претенция, че го гарантира в Закон за народната просвета (ЗНП), 
който е основния нормативен акт, регулиращ устройството, функциите и управлението 
на системата на образованието. Съгласно чл.4 от закона в системата на 
образованието не се допускат ограничения или привилегии, основани на раса, 
народност, пол, етнически и социален произход, вероизповедание и обществено 
положение. В този текст увреждането е пропуснато като дискриминационен признак. 
Закон за народната просвета, както и Правилника за прилагане на Закон за народната 
просвета (ППЗНП) и други релевантни нормативни актове не боравят с термина 
увреждане, а ползват понятието „деца със специални образователни потребности 
и/или с хронични заболявания”. Видно от §3а от допълнителната разпоредба на 
Правилника легалната дефиниция на това понятие включва деца и ученици със 
сензорни, с физически, с множество увреждания, с умствена изостаналост, с 
обучителни трудности, с езикови говорни нарушения. Следователно, децата и 
учениците с увреждания, както и деца с ДЦП са включени в този термин. Участието на 
деца с ДЦП и други деца със специални образователни потребности в 
общообразователния процес в българското законодателство е регламентирано в 
контекста на интегрираното обучение. В края на 20 век, в редица международни 
политически документи и актове концепцията за интегрираното образование отстъпи 
място на идеята за включващо образование. Понятието „включващо образование” се 
разглежда и в Конвенцията на ООН за правата на хора с увреждания, подписана от 
Република България на 28.09.2007 г.  

Интегрираното образование не е включващо образование. При интеграционните 
модели е налице презумпцията, че съществува проблем с определено дете, който 
трябва да бъде преодолян и разрешен, за да се впише детето в системата. 
Подкрепата, която се оказва на детето е насочена към неговото интегриране в 
съществуващата система, без тя да се променя с оглед неговите нужди. При 
интегрираното обучение е налице стремеж едно дете с проблем да се изведе от дома, 
от специалното училище и да посещава общото училище когато е възможно да се 
интегрира в общообразователната среда. Интеграцията предполага частично 
включване. Успешните модели на включване залагат на идеята, че всички деца са 
различни и че всички деца имат ресурса да се учат, независимо от здравословното им 
състояние или увреждане. Не е необходимо да се отстранява проблема, който едно 
дете има, за да се включи то в общообразователния процес. Образователната система 
като цяло би следвало да може да се променя и да посреща нуждите на конкретното 
дете. В тази хипотеза детето „участва” в училище. В този смисъл, ако на ниво политики 
и законодателство се говори за адаптиране на образователните услуги за да се 
помогне на дете с проблем да се впише в общото училище, става въпрос за 
интегрирано образование. Включващото образование може да бъде постигнато когато 
се постави акцент върху гъвкава и променяща се образователна система, която 
реагира съответно на нуждите на всяко дете - образователна система, в която 
допълнителното адаптиране на образователния процес води до успеха на всички 
деца. Включващото образование, формулирано по този начин, за съжаление, за 
България е все още една далечна визия, цел, към която развитието на 
законодателството и политиките би следвало да бъде насочено. 

Категорично може да се направи извода, че действащото българско законодателство 
регламентира един интеграционен образователен модел. В Закона за народната 
просвета е декларирано, че деца със специални образователни потребности 
постъпват в специални детски градини и училища (чл.21 и чл.27) когато всички други 
възможности за обучение и възпитание в държавни и общински училища са изчерпани 
и при писмено изразено желание на родителите или настойниците. Оценката, която се 
прави от екипа за комплексно педагогическо оценяване по чл.6 ал.3 от ППЗНП се 
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извършва с оглед възможностите на конкретното дете да се впише в 
общообразователната среда. 

При анализа на действащото законодателство се констатира липса на координираност 
между отделните органи и субекти, ангажирани в образователния процес, поне що се 
касае до децата със специални образователни потребности, включително деца с ДЦП. 
Така например Председателят на ДАЗД поддържа национална информационна 
система, която съдържа данни и за деца, необхванати от училище (чл.17,т.9,”е” от 
ЗЗД). Дирекция „Социално подпомагане” съставя и поддържа в актуалност регистри за 
деца, необхванати от училище и деца, настанени в специализирани институции (чл.21 
от ЗЗД). Екипът за комплексно педагогическо оценяване има право да изисква 
информация за деца със специални образователни потребности от отделите за 
закрила на детето и районните центрове по здравеопазване, както и за деца със 
специални образователни потребности от домовете за отглеждане на деца, лишени от 
родителски грижи, домовете за деца и младежи с умствена изостаналост и от 
домовете за медико-социални грижи за деца. (чл.6а от ППЗНП). За да се извърши 
проучване на конкретен случай на дете, необхванато от училище, от страна на 
съответния отдел за закрила на детето е необходимо да има постъпил сигнал.(чл.9 от 
ППЗЗД). Социалният работник оценява сигнала и при установяване на риск за детето, 
открива случай и изготвя план за действие. При оценката на сигнала и изготвянето на 
плана за действие, подходът на социалния работник е различен от оценката, 
извършвана от екипа за комплексно педагогическо оценяване, особено по отношение 
на деца със специални образователни потребности. Екипът за комплексно 
педагогическо оценяване прави първична оценка на общото развитие на детето, 
отчитайки определени критерии, посочени в Приложение №1 на Наредба №1 (чл.20 от 
Наредба №1). По този начин, всеки от ангажираните субекти поддържа регистри или 
прави оценка на деца, необхванати от училище, респективно на деца със специални 
образователни потребности, но работата им е на парче, липсва холистичен подход и 
обективно изготвената оценка или индивидуален план не отразяват в цялост 
потребностите на конкретното дете. Липсва и координационен механизъм между тези 
органи, за обмен на информация и изготвяне на една обективна оценка, която да е 
фокусирана върху потребностите на детето. Регистрите се поддържат сами за себе си 
и тяхното съществуване не води до включване в образованието на деца със 
специални образователни потребности.  

Какво е участието на деца с ДЦП в общообразователни процес? Имайки предвид 
изложения контекст на релевантното законодателство, деца с ДЦП имат 
хипотетичната възможност да посещават общообразователно училище/детска 
градина, съответно и специално училище/детска градина. Постъпването в специални 
образователни заведения става въз основа на изрично писмено желание на родителя 
или настойника. В чл.31 от ЗНП е предвидена и индивидуална форма на обучение. 
Децата с ДЦП категорично имат нужда от ресурсна подкрепа за участие в 
образователния процес. Съгласно чл.5 от Наредба №3, работно място за длъжността 
„ресурсен учител” може да се открие при наличие на не по-малко от 5 деца или 
ученици със специални образователни потребности, които се обучават интегрирано в 
държавните и общински училища и детски градини. Следователно, за да ползва 
ресурсна подкрепа в лицето на ресурсен учител, едно дете с ДЦП трябва да посещава 
общообразователно училище/детска градина. Съответно, ако детето посещава 
специално учебно заведение, там се предполага, че кадрите са подготвени за работа с 
деца със специални образователни потребности. Такава възможност не е предвидена 
ако детето се обучава на инициална форма на обучение.  

За съжаление не е голям броят на децата с ДЦП, които посещават 
общообразователни учебни заведения или дори специални такива. Това важи и за 
деца с други увреждания. Децата с по-тежки форми на ДЦП, които живеят в семейна 
среда на практика нямат достъп и не получават никакви образователни услуги. От 
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една страна това може да се обясни с факта, че до голяма степен участието им във 
форми на образователния процес зависи изцяло от решението и волята на родителите 
им. Независимо, че в чл.7 ал.1 от ЗНП е записано, че училищното обучение до 16-
годишна възраст е задължително, то това остава една пожелателна разпоредба, 
защото действащото законодателство не съдържа механизми, които да мотивират 
родителите на деца с тежки форми на ДЦП или изобщо на деца със специфични 
образователни потребности да правят дължимото за включването им в 
образователния процес. Твърде често самите родители не осъзнават, че те и децата 
им са жертви на дискриминация и поради наличните нагласи в обществото считат, че е 
„нормално” децата им да не посещават училище. Всичко това е естествена последица 
от медицинския модел и подход към уврежданията и хроничните заболявания, който 
се възпроизвежда в българското законодателство – един болен индивид е очаквано да 
не участва пълноценно в живота на обществото. Нормативната база не предвижда 
форми и адекватна ресурсна подкрепа за индивидуално обучение на деца с ДЦП и 
други специфични образователни потребности в семейна среда. Наред с това, в 
релевантното законодателство има откровено дискриминационни разпоредби по 
отношение на деца с умствени увреждания. Например, в нормативната база, 
регулираща професионалното образование, ако за учениците със сензорни 
увреждания е предвидено професионалното образование или обучение да е 
съобразено със здравословното им състояние и не определя предварително каква 
степен на професионална квалификация могат да получат, то за учениците с умствена 
изостаналост е предвидено а приори, че се организира професионално обучение за 
придобиване на първа степен на професионална квалификация. Не се отчитат никакви 
индивидуални потребности и възможности. За съжаление, изводът, който може да се 
направи е, че, към момента на изготвяне на настоящия анализ, включването на деца 
със специални обучителни потребности в образователната система продължава да не 
е приоритет на релевантното българско законодателство. На практика, цели групи 
деца със специални образователни потребности в страната са лишени от правото си 
на образование. Това важи и за децата с ДЦП, голяма част от които имат множествени 
увреждания, който засягат както интелектуалните им способности, така и моторните и 
сензорни способности. Във връзка с този проблем, през 2008 година срещу България 
бе предявен иск от унгарска правозащитна организация на лица с интелектуални 
затруднения пред Европейския комитет по социални права към Съвета на Европа. 
Делото касаеше основно ограничаване на достъп до образование на деца с 
интелектуални увреждания, настанени в специализирани институции. Постановеното 
решение по този казус констатира, че българската държава практически лишава 
децата с интелектуални затруднения от правото им на образование. В решението се 
отбелязва, че общообразователните училища в страната не са достъпни за деца с 
интелектуални затруднения, настанени в специализирани институции; обучението и 
подготовката на учителите не са адекватни и съобразени със специалните обучителни 
нужди на децата с интелектуални затруднения. Също така се констатират съществени 
проблеми във връзка с правоприлагането. Това за съжаление е валидно и за деца с  
ДЦП, които живеят в семейна среда.  

Необходимо е да се разработят гъвкави форми на обучение, които са съобразени с 
индивидуалните нужди и възможности на децата. В редица европейски страни 
успешните модели в сферата на образованието сочат, че ефективна предпоставка за 
постигане на реално включващо образование е задължителното ранно включване на 
деца със специални нужди в общите детски градини и различни други форми на 
обучение, използващи други средства на комуникация, различни от буквите и цифрите, 
които са основна форма на комуникация в предучилищната и особено в училищната 
форма на обучение. 

Само амбицията и борбеността на родителите може да осигури място на децата с ДЦП 
в общообразователните училища или да им осигури достъп до качествена 
образователно услуга. От една страна, училищата не са ресурсно обезпечени 
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(инфраструктура, специализиран педагогически персонал, обучение на останалите 
педагогически кадри), а от друга – поради всеобщото мнение, че тези деца са 
„безперспективни”, тяхното обучение е оставено на желанието на родителите. Липсва 
ефективна методика за оценяване на образователните възможности и нужди на 
децата, процедури за избор на подходящата образователна програма и гарантиране, 
че се търси най-добрия интерес на детето и т.н. Обучителни и образователни услуги 
се предоставят в някои от Дневните центрове, без обаче това да кореспондира с 
държавна политика, стандарт или методология – такива няма. Липсва статистика за 
броя на децата, които се нуждаят от обхващане, няма система за тяхното 
приобщаване, както и не се коментира ефектът за децата с увреждания, включени в 
системата на масовите училища. Липсват учебни помагала за децата със СОП, 
особено за тези с по-тежка форма на изостаналост, не са ясни механизмите за 
изготвяне на индивидуалните планове, както и за тяхното ресурсно обзепечаване. На 
децата със СОП се предоставят възможности предимно за професионално 
образование, което обаче не е съобразено с възможностите за интеграция, 
индивидуалните специфики на увреждането и т.н.  

При децата с увреждания в Домовете за деца в последните години се заговори за 
търсене на варианти за тяхното образование. По данни на ДАЗД, през 2005 година 6% 
от децата настанени в институции за деца с увреждания посещават училище.  

В рамките на специалните училища, по данни на ДАЗД, през 2009 във всичките 78 
специални училища (помощни, оздравителни, болнични училища, помощни паралелки 
към масовите училища, училищата за деца с увреден слух и зрение) са били 
обучавани 6 380 деца на възраст от 7 до 18 години и около 1700 деца се обучават в 
масовите училища.  

На практика децата със СОП нямат достъп до образование, макар че това е тяхно 
гарантирано право. Образованието на децата със СОП в България все още е 
неадаптивно, не е достатъчно, липсва за големи групи деца, а там където има достъп 
до него – не е подходящо.13  

 

5. Регистри и поддържане на база данни за деца с ДЦП. 

Планирането на различни видове публични услуги за деца с ДЦП, както и 
разработването на политики, не би било възможно без оценка на потребностите и 
определяне на броя на лицата, към които мерките са насочени. В тази връзка резонно 
се поставя въпроса за наличие на регистър или адекватна база данни, даващи 
информация за общия брой деца с ДЦП в страната. Такъв регистър не се поддържа, 
поради което няма официална статистика за децата, страдащи от ДЦП в Република 
България. В различните нормативни актове се предвижда воденето на различни 
регистри и картотеки, но при липсващата връзка, координация и взаимодействие 
между тях, всяка отделна информационна система, отразява само едно парче от 
реалността. 

Съгласно Чл.9, ал.(1), Агенцията за хората с увреждания създава и поддържа 
информационна база данни за хората с трайни увреждания. Данните служат за 
проследяване на броя и за анализ на социално-икономическия статус на хората с 
увреждания за планиране на дейности, свързани със задоволяване на потребностите 
от образование, медицинска и социална рехабилитация. Националната експертна 
лекарска комисия, териториалните експертни лекарски комисии, Националният 
осигурителен институт, Националният статистически институт, Националният център 
за здравна информация, Държавната агенция за закрила на детето и други органи, 
работещи в областта на хората с увреждания, предоставят необходимата информация 
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за създаване и поддържане на базата данни. Информацията в базата данни се 
въвежда служебно. За водене и поддържане на информационната база данни, 
Агенцията за хората с увреждания събира два пъти годишно информация за 
освидетелстваните лица с трайни увреждания от Националния център за здравна 
информация, Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), териториалните 
експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и детските експертни лекарски комисии (ДЕЛК), 
както и на децата с вид и степен на увреждане от Държавната агенция за закрила на 
детето (чл.1 от ППЗИХУ). Информацията се предоставя от задължените органи и 
институции в 30-дневен срок от поискването й от Агенцията за хората с увреждания. 
След като е предвидено да постъпва информация от ДАЗД и ДЕЛК може да се направи 
извода, че информационната система по ЗИХУ включва и деца с увреждания. 
Въпросът е дали данните, включени в тази система са изчерпателни и обективни? 

Дотолкова, доколкото ДЕЛК и ТЕЛК водят картотеки за освидетелстваните лица, а 
Председателят на ДАЗД създава и поддържа национална информационна система, 
която съдържа данни да децата в риск, както и за децата, необхванати от училище 
може да се направи извода, че част от децата с ДЦП, които са надлежно 
освидетелствани или са попаднали в информационната система, водена от ДАЗД, ще 
бъдат включени в базата данни по ЗИХУ. По смисъла на ППЗЗД в понятието „деца в 
риск” са включени и деца, които страдат от увреждания, както и от трудно лечими 
заболявания, констатирани от специалист, следователно и деца с ДЦП. Проблемът е, 
че нито в ЗЗД, нито в ППЗЗД е регламентирано по какъв начин и в рамките на каква 
периодика постъпват данните в националната информационна система, поддържана 
от ДАЗД, което до известна степен я обезсмисля.  

В ППЗНП се съдържат отделни норми, регламентиращи задължението на общините, 
съответно училищата и детските градини за обмен на информация, но те се отнасят до 
обмен на информация относно общата категория ученици и не са достатъчни за 
обезпечаване на ефективни мерки, насочени към деца със специфични образователни 
потребности. В националната база данни „Население” се съдържа информация, която 
дава възможност да се проследи броя на лицата, които следва да посещават училище, 
както и да се провери дали те са обхванати от училищата на съответната територия 
съобразно постоянната им адресна регистрация. Информацията относно промяна на 
постоянната адресна регистрация на лицата също така дава възможност да се 
проследи и движението на деца в училищна възраст от една община в друга. В 
националната база данни „Население” не се съдържа информация относно здравния 
статус на децата и наличието или липса на увреждане, но тя дава информация 
относно общия брой деца в училищна възраст. Няма пречка информация от база 
данни „Население” ЕСГРАОН да се предоставя на другите информационни системи.  
Съгласно чл.111 ал.1 от Закон за гражданската регистрация Единната система за 
гражданска регистрация и административно обслужване на населението предоставя 
данни на информационните системи в страната и получава данни от тях. 

Предвид изложеното, препоръчително е да се създаде база данни за деца страдащи 
от трудно лечими заболявания и с увреждания, в която да бъдат включени и децата с 
ДЦП. Необходимо е да се регламентира взаимодействието и обмена на информация 
между отделните информационни системи, свързани с реализирането на мерки 
относно деца с увреждания или хронични заболявания, като се изпълни реално 
правилото за еднократно събиране на относимата информация. 

6. Ролите на семействата  

От момента на заявено съмнение от медицинските специалисти за проблем, 
родителите започват да се блъскат в стена от липса на информация. Липсата на 
координация между институциите, липсата на изградена система за информиране и 
подкрепа към семействата е първият и основен проблем, пред който се изправят 
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родителите – те не знаят какво да очакват, кой е насреща и какви са механизмите за 
подкрепа.  

Достъпът до здравни услуги, финансирани от НЗОК е възможен от поставяне на 
диагнозата ДЦП (най-рано от 18-месечна възраст на детето), а необходимата 
рехабилитация преди това се заплаща основно от родителите (от 25 до 100 лв. на 
ден). Както вече споменахме, здравните специализирани заведения с опит в тази 
област са крайно ограничени и родителите заплащат и транспортните разходи, както и 
разходите по престой на детето и придружител в населеното място на здравното 
заведение (между 300 и 1000 лв. на месец). Този период е съпроводен с редица други 
психологически спънки, поставени от съществуващата система. На родителите се 
предлага да изоставят детето в специализирана институция, често се сблъскват с 
лошо, пренебрежително и неподкрепящо отношение, а за психологическа подкрепа за 
родителите изобщо не може да става дума („Нямаше психолог, нямаше лекар, който 
да ме пита как съм”). Родителят не знае и не е информиран какво го очаква, какви са 
възможностите и перспективите пред детето му, оставен е да се справя сам.  

След поставяне на диагнозата, здравната система предоставя ограничен брой 
възможности за рехабилитация, като от една страна ограничението е финансово, 
наложено от клиничната пътека, а от друга от предлаганите услуги в региона, в който 
живее. Нерядко ограничения се налагат дори от страна на личните лекари, които 
отказват да дават повече от 4 направления за рехабилитация годишно, под претекст, 
че имат малко, че детето е безперспективно така или иначе. От друга страна, в 
периодите на засилено разпространение на вирусни заболявания, родителите 
предпочитат да запазят здравето на и без това по-често боледуващите си деца и не ги 
подлагат на дълги пътувания и стрес от смяна на мястото за живеене – така губят част 
от годишната рехабилитация. Често се налага да заплащат за допълнителни 
процедури (пътеката покрива минимума), да заплащат изследвания, да осигуряват 
средства за ортопедични операции в чужбина и т.н. В някои от случаите, в които 
средствата отпускани по клинична пътека са крайно недостатъчни, родителите 
заплащат до 1000 лв. на месец допълнително за процедури. Ако родителите нямат 
средства, се опитват да извършват процедурите и заниманията сами – информират се 
в интернет, наблюдават специалисти, когато ги посещават, измислят собствени 
„програми”. За съжаление няма система за образоване на родителите.  

„За мое огромно съжаление 80% от изброеното от мен: психологически и речеви 
игри, рехабилитация и прочие, ги правя аз със сина ми, защото нямам 
необходимите финансови средства за да работят всекидневно с него специалисти 
(рехабилитатор, логопед, психолог, специален педагог или ерготерапевт), а НЗОК 
осигурява едва 10 дни месечно неговото лечение по клинична пътека (въпреки, че се 
нуждае от всекидневно такова) и то не изцяло.” 

В много случаи поради липсата на професионално информиране за нуждите и 
ефектите от определени процедури, както и от възможни реакции на детето, 
родителите сами преценяват дали „харесват” или „не харесват” дадена процедура. 
Липсата на яснота какво могат да очакват като постижения от рехабилитацията на 
децата им често води до това родителите да са недоволни от посещавано здравно 
заведение и да се насочват към друго, без медицински показания за това. Нерядко, 
поради липса на средства, поради липса на информиране от лекуващия лекар или 
поради липса на желание на родителя, децата ИЗОБЩО не посещават медицинска 
рехабилитация.  

Съществуващото освидетелстване от лекарски комисии е формално и е абсолютно 
безполезно от гледна точка на планиране на по-нататъшни дейности с детето. 
Издадените решения служат само за удостоверяване на състоянието, но не могат да 
дадат информация на родителя за това какво предстои на детето му, какви са 
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процедурите, които се препоръчват, какви трябва да са акцентите в социалната или 
образователната му интеграция и т.н. 

Що се отнася до записването на детето в Дневен център, там проблемите са сходни. 
Първо родителят трябва да намери Дневния център самостоятелно, рядко след 
насочване от държавна институция. Когато по друг повод са контактували с Отдел за 
закрила на детето, родителите могат да получат информация от там, но често 
родителите дори не подозират за ролята на Отделите и за възможността да се 
информират и да получат подкрепа. Посещенията на децата в подобни заведения е 
почти безплатен, но родителите често нямат средства за транспорт на детето до 
центъра (особено ако съответния център няма собствен транспорт), местата са крайно 
ограничени, а там където има такива, съответното заведение не разполага с добра 
система за информиране на потенциалните си клиенти. Тук отново родителите нямат 
възможност да избират между различни програми за работа с децата, а се записват 
там където може.  

Голям процент от децата обаче остават в къщи, тъй като местата в дневните центрове 
са крайно недостатъчни или такива няма, тъй като родителите не са информирани, че 
има възможности и съответно, че детето има потребности от социална интеграция и 
т.н. 

Достъпът до социално подпомагане е тромав, бюрократичен и оказваната подкрепа е 
неефективна. По една от програмите за личен асистент например, родителят няма 
право да учи, да води детето на море (например), няма право да води детето на 
целодневна детска градина.  

„КОЙ “по дяволите“ измисли програмата ЛИЧЕН АСИСТЕНТ? Тази програма, ще ме 
прощавате, е измислена за “умиращи хора”, неподвижни 90 год. старци, които всеки 
момент ще ни напуснат. Как може да се сравняват грижите за дете с увреждане и 
възрастен човек? Разликата е огромна! Програмата, по-точно правилникът към 
нея, не ми позволява да уча, не ми позволява да водя детето си на море, защото ако 
не съм в къщи и мине соц. ми работник и ни няма, ЩЕ МЕ УВОЛНЯТ!?, не ми 
позволява да водя детето си на целодневна градина, а само почасово, което е 
крайно недостатъчно, не ми позволява целева помощ за ел. енергия например, не ми 
позволява кредит с едногодишен договор, не ми позволява да се преместя в друг 
град да живея, не ми позволява някакъв обучителен курс. Какво ми позволява ли, 
НИЩО!!! Искам да кажа, че аз ще продължа да се КРИЯ, но ще завърша висшето си 
образование, защото не искам да съм ЛИЧЕН АСИСТЕНТ, искам да стана добър 
археолог. Имах жилище, имах кола, имах земи, имах и хубава работа…, родителите 
ни обедняха благодарение на нас, сега нямам Нищо. Точно това Нищо плати на 
детето лечение, път, операции, консулти и какво ли още не. Сега живея, по точно 
оцелявам в имот, общински, даден ми с 1 година ходене по община и кмет.” 

Ако родителите не са изтощени от търсенето на информация и възможности, 
продължават да се борят със системата за да дадат шанс на детето си да получи 
образование и да контактува с връстници. Системата приема ограничен брой деца, 
често родителите получават отказ, защото детето е „ТЕЖКО” и няма нужните 
специалисти, които да работят с него, а ако все пак родителят е достатъчно настойчив 
и детето е сравнително в по-леко състояние, му позволяват да го води на училище, ако 
стои с него, тъй като няма кой да се занимава индивидуално. Липсата на подготвен 
персонал в образователната система е изключително сериозен проблем, с който се 
сблъскват родителите. 

„На ясли ходи за една седмица, беше кошмар. Вземах го зачервен и подут от плач. 
Помолих лелките да не го преобличат легнал, защото след всичките болници той 
изпада в ужас от хора с бели престилки, които го събличат и натискат да лежи … 
но никой не пожела да ме изслуша дори. В настоящия момент моето 
„безперспективно“ (по думите на лекарите) момче е ученик в 4-ти клас, всеки ден го 
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водя на училище и внасям на ръце вътре, защото училището ни няма рампа (най-
близкото адаптирано училище е далеч от нас, а общественият ни транспорт не е 
пригоден за човек с увреждане), програмата му е още по-натоварена и често 
вместо да си почива след множеството процедури, той трябва да си напише 
домашните и, разбира се, пропускаме игрите и разходките.” 

Към всички тези спънки в задоволяване на базисни нужди на детето се прибавя 
изключително голямото финансово натоварване на семействата. За да осигурят 
качествен живот на децата си, родителите се опитват да заплащат допълнителни 
дейности и процедури, които струват скъпо. Обикновено единият родител няма 
възможност да работи, тъй като детето не посещава целодневни занимания. 
Родителят го води на медицински процедури, на училище, в социален център или при 
допълнителни специалисти. Това психологически натоварва родителите и нерядко 
семействата се разпадат, като и в този случай не срещат подкрепа от държавната 
система.  

„Разведена съм, а бившият ми съпруг редовно не плаща присъдената издръжка и 
вече три години съдебната ни система не може да се справи с него.С доходите си 
на асистент на сина ми едва осигурявам минимална част от неговото лечение и 
най-необходимото за издръжката на семейството ни, тъй като не мога да работя 
– през целия ден съм ангажирана с детето - ходим на процедури, стоя с него в 
училище, защото там няма кой да го обслужва.” 

По принцип отглеждането на едно здраво дете от финансова гледна точка е около 300 
лева. Издръжката на едно дете с ДЦП е около 2000 лева на месец14. Цитираната сума 
за издръжка включва само обичайните всекидневни нужди на детето. Всичко останало 
се заплаща допълнително: лечение и процедури на съпътстващи заболявания, други 
помощни средства, специални обувки, друг вид рехабилитация и пр. Средствата, 
дадени от държавата за деца с експертно решение на ТЕЛК месечно са: 168 лв. 
помощи; 70 лева - детски в двоен размер; около 42 лева месечна добавка по Закона за 
интеграция на хората с увреждания, общо 280 лв. 

Основната информация за възможностите за рехабилитация, социална активност и 
образование родителите получават помежду си. Здравната система не информира за 
възможностите на социалната, социалната не познава здравната или образователната 
и т.н. Изключително важна роля играят неформалните групи родители, обединени в 
интернет или около дневния или рехабилитационния център, който децата посещават. 
Остава обаче необхваната една голяма група деца и родители, които нямат достъп до 
подобно неформално информиране, а официално такова – няма.  

„... всеки един от нас е по системна просия тук и там за да осигури нужното за 
детето си, кога успяваме, кога не.” 

Родителите имат водеща роля, като съществуващата система разчита на тяхната 
активност, умения да се самоинформират и да самофинансират рехабилитацията и 
социалната интеграция на децата си. В противен случай децата не получават нищо.  

„Казвате - половин помощ все е нещо:  

Клапата за хидроцефалия на сина ми струваше около 3000 лв. – нито можех да си 
купя половин клапа, нито хирургът да му имплантира половин такава, за да не 
получи доживотни трайни увреждания! 

                                                             

14
 Писмо от родители на деца с ДЦП относно Проблемите в живота и развитието на децата с детска 

церебрална парализа в България, до държавните институции.  
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Количката, на цена от 8000 и кусур лева, която му е нужна за да се придвижва и седи 
в нея правилно, за да не получава нови увреждания също не мога да купя на половина 
– една гума, половин облегалка и прочие! 

Половин шина за ръка или крак също не мога, една ортопедична обувка вместо 
чифт такива също! 

Средствата с които разполагам, често ми стигат да дойде рехабилитатора и да 
ми каже здрасти - за половин цена толкова! 

Не мога да си купя половин пластина за тазобедрена става, която вече е не 2 000, а 
3 000 лв., нито ще се намери хирург който да постави половинка!” 

 

ІV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обезпечаването на достъп на деца с ДЦП до адекватни здравни, социални и 
образователни услуги, съобразени с техните потребности в максимално ранна възраст 
е една дългосрочна соиална инвестиция. Децата с ДЦП ще се превърнат във 
възрастни с ДЦП и семейството им, общността, в която живеят и цялото общество 
следва да създадат предпоставки тези индивиди да разгърнат максимално своя 
ресурс и възможности за независим живот като възрастни. Наред с това, 
гарантирането на достъп на деца с ДЦП до публични услуги е механизъм за 
реализация на основни техни човешки права, прогласени в редица международни 
актове, по които Република България е страна, както и в националното българско 
законодателство. Можем да си пожелаем в бъдеще, наред с подходящи законодателни 
промени, отговорните институции да разработят държавна политика и програма за 
децата с увреждания, включително за деца с ДЦП.  

Българското общество, политици, медицински съсловни организации, лекари, експерти 
и специалисти, както и самите семейства на деца с ДЦП трябва да извървят своя път и 
да осъзнаят, че различията между индивидите, различията между децата, 
включително наличието на увреждания и хронични заболяния е нормален аспект на 
живота. Тези различия не трябва да водят до проблеми, стигматизация и 
дискриминация, а са източник на многообразие и богатство.  

Всяко дете, независимо от неговата специфика, има възможности да се 
реализира, да се учи, да участва в живота на обществото, ако са създадени 
предпоставки то да развие своя ресурс.  


