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Увод

Правата на хората с психични разстройства и интелектуални затруднения, настанени в специализирани институции, са обект на наблюдение от изследователи на
Българския хелзинкски комитет още от средата на 90те години на XX век.
Настоящото изследване на БХК е своеобразно продължение на издадената през 2004 г. публикация „Архипелагът на забравените“1, основен фокус в която бе състоянието на правата на хората с интелектуални
затруднения и психични разстройства, настанени в специализирани институции в България. Десет години по-късно БХК започна работа по проект, който имаше за цел да проследи развитието на социалните услуги
за същата категория лица. За разлика от предходното изследване, което
бе проведено само в специализирани институции, настоящото проследява състоянието на правата на потребителите както в специализираните институции, така и в алтернативните услуги – социални услуги от
резидентен тип (ЗЖ, ЦНСТ, ПЖ, ЦНСТДМУ). Те започнаха да се разкриват
след 2004 г. в резултат от усилията на изпълнителната власт да осъществи процес на деинституционализация – извеждане на потребителите от
големите домове, настаняването им в резидентни социални услуги и постигането на крайната цел – тяхното социално включване. Изследването
цели да отговори на въпросите какво е актуалното състояние на правата
на потребителите на социални услуги, настанени в специализирани институции и в алтернативни услуги в общността, как протича процесът на
1

БХК (2004). Архипелагът на забравените: Домове за лица с умствени затруднения в България.
София: Български хелзинкски комитет. ISBN 9549738191. Достъпна и в интернет на адрес:
http://www.bghelsinki.org/bg/books/hora-s-uvrezhdaniya/2004/arkhipelagt-na-zabravenite-domoveza-litsa-s-umstveni-zatrudneniia-v-blgariia/.
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деинституционализация и постига ли той по-високо качество на живот
на хората с интелектуални затруднения и психични разстройства.
Посещенията на всички ДВХУИ, ДВХПР, няколко ДВХД и на около
една втора от всички ЗЖ, ЦНСТ и ПЖ бяха извършени в периода от октомври 2014 до март 2016 г. от изследователите на БХК Елица Гергинова,
Станимир Петров и Антоанета Ненкова. В някои от посещенията се включиха и трима психиатри от Националния център по обществено здраве
и анализи – д-р Румяна Динолова-Ходжаджикова, д-р Владимир Наков и
д-р Захари Зарков. Като независим експерт на по-късен етап в посещенията бе поканена да се включи и г-жа Надежда Денева. В последните
месеци от изпълнението на проекта изследователите посетиха и няколко
от ЦНСТДМУ, които като нова социална услуга не бяха предвидени първоначално за посещение. В края на изследването БХК отправя препоръки
към отговорните държавни институции, които се основават на констатираните проблеми и нарушения на правата на потребителите на услуги,
настанени в СИ и в социалните услуги от резидентен тип.
Отделните глави на тази книга написаха следните изследователи
на БХК:
Глава 1, 2 и 8 – Станимир Петров
Приложение към Глава 1 – Антоанета Ненкова
Глава 3, 4, 6 и 7 – Елица Гергинова
Глава 5 е подготвена с помощта на д-р Румяна Динолова-Ходжаджикова, д-р Владимир Наков, д-р Захари Зарков и Женя Иванова
Експертна подкрепа и приложения към отделни глави – Надежда Денева
Снимките за публикацията са направени от Антоанета Ненкова,
Станимир Петров и Елица Гергинова.
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1.	Специализирани
институции
(ДВХУИ, ДВХПР, ДВХД)

Българското законодателство дава следните дефиниции на трите
вида специализирани институции:
●● „Дом за възрастни хора с умствена изостаналост“ е
специализирана институция, предоставяща комплекс от
социални услуги на лица с умерена, тежка или дълбока
умствена изостаналост (олигофрении и др.), установена с
експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
●● „Дом за възрастни хора с психични разстройства“ е
специализирана институция, предоставяща комплекс от
социални услуги на лица с психични разстройства, установени
с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
●● „Дом за възрастни хора с деменция“ е специализирана
институция, предоставяща комплекс от социални услуги на
лица с деменция, установена с медицински протокол от ЛКК и/
или с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. 2
Още от самото начало на посещенията в тези институции след
1996 г. БХК се натъкна на ужасяващи материални условия и малтретиране на потребители, свързано с побои, връзване с вериги, заключване в
клетки и пр. През 1997 г. след посещение на ДВХУИ в с. Горно Вършило,
малко селце близо до гр. Септември, БХК публикува доклад, озаглавен
„Кукли на вериги“.3 В него се описваше съдбата на 48 жени от дома, поагресивните от които вместо с лекарства са били озаптявани с кучешки
синджири. През пролетта на 1999 г. представители на КПИ посетиха дома
за мъже в с. Тертер и сигнализираха българското правителство за изключително тежките условия за живот там. Две години по-късно домът бе закрит, а мъжете бяха преместени в други домове – в с. Самуил, с. Радовец
2
3

Допълнителни разпоредби към Правилник за прилагане на Закона за социалното подпомагане,
чл. 39, чл. 40 и чл. 43.
„Кукли на вериги“, сп. Човешки права без граници, № 5, 1997 г.
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и местността Чучурката край Лом, условията в които не бяха по-добри от
условията в дома в с. Тертер.
От средата на 2001 г. БХК започна системен мониторинг на домовете. Едни от първите посещения бяха на дома за жени в с. Санадиново и на дома за мъже в с. Драгаш войвода в Плевенска област. В тях
изследователите завариха смразяващи условия за живот и третиране на
потребителите, което можеше да се окачестви като крайно нечовешко
и унизително. Още тогава започна и кампания за запознаване на отговорните институции с констатираните проблеми и за реформиране на
тези социални услуги. След като стана ясно, че в страната няма воля за
промяна, БХК потърси външна подкрепа за лобиране пред властите. Едва
след застъпничеството и натиска на международни организации (КПИ,
„Амнести интернешънъл”, „Ментъл дисабилити райтс интернешънъл”)
домовете в Санадиново и Драгаш войвода бяха закрити. Реформата на
специализираните институции, състояща се в закриване или изместване
и на още няколко от домовете, бе осъществена и по инициатива на МТСП,
но това бе решение на парче, а не решение на системните проблеми на
институционалната грижа за хората с увреждания.
През 2004 г. след тригодишно наблюдение на домовете БХК публикува своя доклад, озаглавен „Архипелагът на забравените“, където цитира Националната стратегия за равни възможности за хората с увреждания, приета от Министерски съвет през март 2003 г. В нея бе направена
следната констатация: Изключително тежко е положението в специализираните институции за хора с умствени и психически увреждания.
Някои от законовите разпоредби и практики по отношение на хората
с умствени увреждания са в пълно несъответствие със законодателството и практиката, възприети в Европейския съюз. Осигуряването на минимални грижи и липсата на индивидуално пространство в
държавните и общинските социални институции, както и липсата на
стимулираща среда за развитие нарушават основни човешки права.4
След тези констатации в стратегията бяха заложени следните мерки: ...изготвяне на план за действие за закриване на заведенията за
социални услуги, които не отговарят на санитарно-хигиенните норми
или чиято реконструкция или модернизация не е ефективна, особено
за тези, които са извън населени места.5
Тринадесет години по-късно броят на специализираните институции си остана същият, какъвто бе и през 2003 г. Вярно е, че няколко от домовете бяха закрити, но паралелно с това бяха открити домове в по-съхранени сгради, а потребителите им само бяха преместени при по-добри
4
5

Национална стратегия за равни възможности на хората с увреждания, стр. 9. Достъпна в
интернет на адрес: http://mh-center.info/Files/Legislation/cfd577152011d18e5eb992d842669af0.pdf.
Пак там, стр. 18.
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условия, но пак в малки и изолирани населени места. Същевременно домовете за деца, в които повечето от децата бяха навършили пълнолетие,
продължиха да функционират, но вече като домове за възрастни, само
със сменени табели. Най-смущаващото в този процес на мнима промяна
бе, че въпреки подобрените материални условия грижите за потребителите си останаха същите, а институционалната култура се запази такава,
каквато бе и преди 15 - 20 години.
Външният натиск върху институциите доведе до закриване на домовете в селата Тертер, Санадиново и Драгаш войвода. Малко преди и
след обнародването на Националната стратегия изпълнителната власт
започна да закрива и да трансформира домовете в най-лошо състояние.
След 2000 г. следните десет ДВУИ и ДВПР бяха закрити или част от тях
изместени в по-нови сгради:
1.

ДВУИ в с. Коприва, област Кюстендил

2.

ДВПР в с. Тертер, област Разград

3.

ДВУИ в с. Тамарино, област Ямбол

4.

ДВУИ в с. Санадиново, област Плевен

5.

ДВПР в с. Драгаш войвода, област Плевен

6.

ДВУИ в с. Тръстика, област Разград

7.

ДВУИ в с. Горно Вършило, област Пазарджик

8.

ДВУИ в с. Присово, област Велико Търново

9.

ДВПР в с. Бориловец, област Видин

10. ДВПР в с. Пастра, област Кюстендил.
През същия период бяха открити следните десет институции за
възрастни, част от които бяха ДДМУИ, в които децата бяха навършили
пълнолетие:
1.

ДВУИ в с. Преколница, област Кюстендил, бивш ДДУИ,
с настанени допълнително жени от ДВУИ в с. Коприва

2.

ДВПР в с. Говежда, област Монтана, с настанени
допълнително мъже от ДВПР в с. Драгаш войвода

3.

ДВУИ в местността Качулка, област Сливен, бивш ДДУИ, с
настанени допълнително жени предимно от ДВУИ в
с. Санадиново

4.

ДВУИ в с. Маленово, област Ямбол, с настанени жени от ДВУИ
в с. Тамарино

5.

ДВУИ в с. Славовица, област Пазарджик, с настанени жени от
ДВУИ с. Горно Вършило

6.

ДВУИ в с. Медовина, област Разград, с настанени жени от
ДВУИ в с. Тръстика
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7.

ДВУИ в с. Джурково, област Смолян, трансформиран
бивш ДДУИ

8.

ДВУИ в с. Три кладенци, област Враца, трансформиран
бивш ДДУИ

9.

ДВУИ в с. Факия, област Бургас, трансформиран бивш ДДУИ

10. ДВПР в с. Правда, област Силистра, трансформиран
бивш ДДУИ.
Със закриването на десет и откриването на десет специализирани
институции броят им се запази същият. Изместването на потребители в
по-нови сгради и трансформирането на домовете за деца в домове за
възрастни бяха опити с минимум средства да се подобрят материалните
условия. Резултатът бе, че отново всичките десет институции бяха разкрити в малки села и останаха не по-малко изолирани от институциите,
които бяха закрити.
Съпоставката между броя и капацитета на СИ през 1998 г. и през
2015 г. показва, че за един седемнайсетгодишен период, с поредица от
закривания, трансформации и откривания на СИ броят им остава непроменен, а общият им капацитет е намален с 20%. Като се вземат предвид
негативните общи демографски тенденции в България през този период,
става ясно, че това намаляване на капацитета, отнесено към броя на населението, е незначително. Таблицата по-долу представя броя и капацитета на специализираните институции през 1998 и 2015 г.
6

ТАБЛИЦА № 1

Брой и капацитет на специализираните
институции през 1998 и 2015 г.
Източник: МЗ и АСП

Институция

6

1998 г.6

2015 г.

Намаляване на
капацитета с:

ДВХУИ

27 (2707)

27 (2118)

22%

ДВХПР

13 (1445)

13 (1036)

28%

ДВХД

13 (846)

14 (825)

2,5%

ОБЩО

4998

3979

20%

Бешков, Н., и Герджиков, И. (1999). Психиатричната помощ в Република България – 1998 г.
Справочник. София: Министерство на здравеопазването.
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ДВХУИ с. Правда
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ДВХУИ с. Малко Шарково

В изследването на БХК от 2004 г. бе констатирано драстично незачитане на предназначението на домовете и настаняването в тях на потребители с диагнози, несъответстващи на профила им. И до настоящия
момент въпреки намаляването през предходните години на неотговарящите на профила потребители все още се наблюдава съжителство на
хора с умствена изостаналост и хора с психични разстройства, което се
отразява негативно на качеството на услугите.
Лошо си влияят едни на други, олигофренът се мъчи да надгражда, старае се, а шизофреникът разгражда. Как могат да живеят заедно? Така медицинска сестра коментира съжителството на потребители
с различни диагнози в една от посетените СИ. Най-драстични смесвания на двете основни групи потребители бяха констатирани в ДВХПР в
с. Заберново, където все още половината от потребителките бяха с водеща диагноза „умствена изостаналост“. Сред другите домове с неспазен
профил бяха ДВХУИ в с. Оборище, където 21 от 81 потребители бяха с
психиатрична диагноза, ДВХУИ в с. Русокастро (28 от 124 потребители),
ДВХУИ в с. Куделин (40 от 157 потребители), ДВХУИ в с. Маленово (12 от
60 потребители), ДВХУИ в с. Бутан (9 от 51 потребители) и други домове
с по-малко съотношение на потребители с различни диагнози. С изключение на ДВХУИ в с. Заберново всички посочени по-горе домове са за
хора с умствена изостаналост и настаняването в тях на хора с психични
разстройства може да бъде обяснено с много по-голямата нужда от домове за хора с психични разстройства и с големия брой на чакащите да
бъдат настанени в ДВХПР.
В по-голямата част от домовете потребителите са от един и същ
пол, но има и смесени. Общо 11 от 27-те ДВХУИ са смесени, а от 13-те
ДВХПР само в един (ДВХПР в с. Лясково, община Стара Загора) съжителстват мъже и жени.
Съгласно чл. 40е от ППЗСП7: Социалните услуги, предоставяни в
специализирани институции, и социалните услуги в общността […]
трябва да отговарят на следните стандарти и критерии за местоположение и материална база: […] достъпност, добре поддържана битова и околна среда.
В противоречие с това местонахождението на специализираните
институции е в малки и отдалечени населени места, много често и извън
населените места. От общо 27 ДВХУИ 23 са в села, като някои от селата са
с по-малко от 100 жители (с. Преколница с 96 жители, с. Джурково с 99
жители), а 9 от тези институции се намират и извън населените места. По
същия начин от 13 ДВХПР 11 се намират в малки села (с. Ровина със 110
жители, с. Заберново със 123 жители, с. Радовци със 130 жители), отдалечени от по-големи градове, а 7 от ДВХПР са дори извън селата.
7

ДВ, бр. 40, 1.05.2003 г.
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ИНСТИТУЦИАЛНО БЕЗВРЕМИЕ – 1
„Гранична полиция”. Проверка на документите.
Въпросителен поглед на полицая, като разбира къде
отиваме.
Път до селото и после през ливадите към язовир.
Висока метална ограда, зад нея паркинг – бусове, коли.
Някъде се чуват викове, глъчка, дрънкат ключове.
Деинституционализираните са, като влезеш в двора
и веднага надясно.
Институционализираните – продължаваш все
направо, има-няма стотина метра.
Е, ако ги видиш на двора, няма по какво да познаеш
кой е институционализиран и кой е „де“! Защо ли? Труден
въпрос. Може би тези в ЗЖ имат избор, тъй като имат
два чифта галоши - едните летни, другите зимни, и чехли
в различни цветове. А там, на сто метра, в гадната
институция, май няма толкова възможности за избор.
Отиваме към институцията, пръсната в няколко
самостоятелни сгради – ами то си е точно като за ЦНСТ,
как не са се сетили да поискат промяна. В залата за
занимания се чува музика – патешкият танц. Влизаме –
жени на различна възраст танцуват. Заразително е –
ние също танцуваме.
Зад оградата на дома е язовирът. Слизаме към
брега – следи от гуми, човешки стъпки в пясъка, ясен
признак за възможна интеграция.
Другото ЗЖ е в общинския център – къща с двор.
Дневна – топло и уютно. Група жени, скупчени около
маса и диван. Една от тях говори в трето лице за
останалите – нищо, че те са там и чуват. Разбираме, че
тя е от персонала.
Заниманията: няколко оцветяват в зелено елхички,
други бродират герба на общината. Дали излизат от
къщата? Даааа, ходят до магазинчето – е, не пазаруват
точно, ама си вземат нещо, пък после човек от персонала
го плаща.
Една от жените казва, че излиза редовно, намира
си работа. Казва, че има приятел, но само се целуват,
не иска да правят секс, страхува се да не забременее.
Друга казва, че е имала приятел, преди да дойде да живее
тук, живели заедно в неговия апартамент. Жената от
персонала ужасено следи въпросите, които задаваме,
видимо притеснена от темата за мъжете.

–>
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Питаме дали някоя от жените може да живее сама,
извън ЗЖ, и получаваме категоричен отговор, че не могат,
защото имат още да учат, но не става ясно какво.
Не питаме дали хората от персонала могат да
живеят извън ЗЖ и дали има какво още да учат. Като се
замисля, може би настанените имат повече шансове –
имат поне пенсии. А къде и какво ще работят жените
от персонала? Нека проявим разбиране, стига с тези
човешки права само за потребителите! Ако ще гледаме
правата, къде е правото на работа и заплата, макар
и мизерна. И какво толкова, нали ги ОБГРИЖВАТ, тази
толкова благозвучна нова думичка.
						

Надежда Денева

ДВХУИ с. Джурково

ДВХУИ с. Самуил

Географската изолация възпрепятства опитите да се осигурят социални контакти, наемането на специализиран персонал и подобряването на качеството на грижите, които в действителност се изчерпват
предимно с физическото обгрижване – хранене, обличане, спане, а не
с осигуряване на смислени занимания и развиване на социални умения.
Това е един от основните аргументи, че грижата в откъснати от цивилизацията специализирани институции за хора с увреждания не трябва да
има перспектива.
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В допълнение към това материалната база на някои от домовете
(ДВХПР в с. Говежда, ДВХПР в с. Лясково, ДВХПР в с. Лакатник, ДВХПР в с.
Радовец) е крайно амортизирана, а повечето от сградите в тези домове
спешно се нуждаят от ремонти, саниране или реконструкции. Повечето
от основните сгради на домовете са от 30-те до 60-те години на XX век.
Първоначално сградите на ДВХУИ и ДВХПР са били строени за:
●● казарми – ДВХУИ – гр. Баня, ДВХУИ – гр. Батак, ДВХУИ – с.
Горен чифлик, ДВХУИ – с. Преколница, ДВХПР – с. Радовец,
ДВХПР – гр. Свиленград. Сградите на ДВХУИ в с. Лозево са
строени за военен лагер през 1937 г. Сградите на ДВХУИ в
с. Куделин (18 на брой) са били предназначени за гранична
застава и ползвани за това дълги години
●● общежитие за строители на ВЕЦ/язовир – част от сградите
на ДВХУИ – с. Батошево, ДВХУИ – с. Малко Шарково
●● училища – ДВХУИ – с. Лясково, ДВХУИ – с. Маленово, както и
сградите на няколко ДВХД
●● болници – ДВХУИ – гара Самуил, и ДВХУИ – с. Бутан
●● държавни земеделски стопанства – ДВХУИ – с. Българево,
ДВХУИ – с. Русокастро, ДВХУИ – с. Церова кория.
Сградите на ДВХУИ в местността Качулка са били предназначени
за детско селище, а тези на ДВХПР в с. Говежда – за бунгала за отдих на
ученици.
Сградите на няколко от домовете – ДВХУИ – с. Пчелище, ДВХУИ – с.
Подгумер, ДВХУИ – с. Оборище, ДВХПР – с. Петково, ДВХПР – с. Ровино, и
ДВХПР – гр. Свиленград, кв. „Пъстрогор”, са строени за социални домове.
Стандартите за материална база при предоставяне на социални
услуги, заложени в чл. 40е, т. 2, 3, 4 на ППЗСП, изискват наличие на достатъчно спални помещения, помещения за социални контакти, помещения за хранене, санитарни помещения и други с улеснен достъп до
тях. Тъй като повечето от сградите на домовете не са били строени за
социални нужди, помещенията в тях не отговарят на необходимите изисквания. Някои от домовете разполагаха със спални помещения с по 9–10
легла (ДВХПР – с. Радовец, с. Черни връх) без необходимото пространство за лични шкафчета и гардероби. В други домове някои от спалните
бяха изключително малки (ДВХУИ – гр. Лом, с. Драганово, с. Българево),
а в ДВХПР в гара Лакатник в помещения с площ не по-голяма от 24 кв. м
бяха настанени по 6 потребителки.
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Документална снимка: посещение на БХК в ДВХПР
в с. Черни връх
В блок ІІ са настанени 42 потребителки, които се
обслужват „на място“. На първия етаж има две големи
спални помещения за по 10 легла – всички са заети –
наредени са в колони, между които има само пътека за
минаване. На етажа само 10 жени са на памперс, на
някои се слага само нощно време. Единици са лежащите.
Повечето са подвижни в една или в друга степен. В една
от стаите на нивото на леглата има четири звънеца,
чрез които при нужда да се сигнализира на лице от
персонала. Една от жените лежеше на антидекубитален
дюшек, който с вкарване/изкарване на въздух в различни
участъци масажираше тялото й. В тези две стаи всички
20 жени бяха по леглата си – почти всички лежейки,
някои полуседнали с подложени възглавници, други в
самостоятелен седеж. И в двете стаи имаше малък
работещ телевизор, трудно видим от отдалечените
части на стаята. Часът бе около 11 и до обед жените
щяха да са в леглата си. Извеждали ги, но не всички искали
да излизат. На етажа има малка столова с четири маси,
в която се хранят тези, които могат; останалите – по
леглата. На етажа има и малък амортизиран санитарен
възел, включващ в едно помещение тоалетна чиния без
пластмасова седалка и подвижен душ, умивалник, бойлер.
На втория етаж стаите са по-малки – за три, четири
и шест жени. Има и малко помещение за усамотение с
място за сядане, малка масичка, на която са оставени
Библия и Коран.
						

Елица Гергинова
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Наблюдението в специализираните институции установи, че в повечето от тях условията за живот не са адекватни на нуждите на потребителите и персонала. За поддръжката на сградния фонд е необходимо
периодично извършване на ремонти поради бързата амортизация. Незадоволителните санитарно-хигиенни условия в много от домовете бяха
индикатор за неефективната им поддръжка.
Въпреки отдалечеността и лошото качество на грижи капацитетите на специализираните институции са заети и всяко освободено място
се заема незабавно поради големия брой чакащи хора за настаняване
(виж статистика за чакащи в Глава 4). Реалният брой на потребителите с
психични разстройства, които биха могли да се настанят в тези домове,
е значително по-голям, тъй като в психиатричните стационари има хора
без необходимост от активно лечение, които обаче по социални индикации не могат да бъдат изписани – останали са без жилище или най-често
няма кой да им оказва подкрепа извън институцията.
През септември 2015 г. Комитетът на ООН за правата на хората с
увреждания заяви, че Европейският съюз трябва да спре финансирането
на институциите, в които са настанени хора с увреждания, като по този
начин ще се спре и финансирането на сегрегацията им. Аргументите за
закриване на СИ бяха свързани с осигуряването на възможности за рехабилитация и социално включване на потребителите, което институциите не могат да постигнат. На настоящия етап десетки милиони евро от
фондовете на Европейския съюз се харчат за реновиране на стари сгради
и за строителство на нови, които само складират хората с увреждания.
Комитетът намира за безсмислено даването на огромни суми пари за
издръжка, за боядисването на стените и купуването на нови мебели за
институциите.8
В този смисъл една от мерките, заложени в Цел 6 на споменатата
по-горе Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората
с увреждания 2008 – 2015 г. предвиждаше Преструктуриране на специализираните институции с цел трансформирането им в различни
форми на социални услуги в общността. Но запазването на броя на специализираните институции такъв, какъвто е бил и през 1998 г., продължаващият прием в тях на нови потребители, както и застоят по отношение
на намаляването на капацитета през последните три години са отстъпление от заложените в Стратегията цели.

8

Вж. статията “UN: European Union must stop financing disability institutions”, Mental Disability
Advocacy Centre, 11.09.2015 г., достъпна в интернет на адрес: http://mdac.org/en/news/uneuropean-union-must-stop-financing-disability-institutions.
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ФИГУРА № 1

2118

2012

2136

2011

2137

2010

2210

2349

2009

2277

2379

Капацитет на специализираните институции
към 31 декември по години
Източник: АСП

2013

2014

2015

2013

2014

2015

ДВХУИ

2009

2010

2011

2012

836

2011

2012

825

836

2010

825

843

2009

825

843

ДВХПР

2013

2014

2015

ДВХД

Неслучващата се деинституционализация на лицата с умствени затруднения в България

ФИГУРА № 2

Намаляване на капацитета на СИ по години
Източник: АСП
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От данните, които АСП изнася в своите годишни отчети, става ясно,
че за периода от 2008 до 2015 г. включително капацитетът на СИ е бил намален общо с 571 места. През 2015 г. намаляванията на капацитетите на
СИ са били незначителни – на ДВХУИ в с. Куделин, област Видин, капацитетът е бил намален с 16 места, а на ДВХУИ в с. Батошево, област Габрово,
е бил намален с две места.9 На Фигура 2, по данни от годишните отчети
на АСП е представено намаляването на капацитета на специализираните
институции след 2008 г.
Намаляването на капацитетите на големите домове, спирането на
приема в тях и поетапното им закриване са начини да се започне реална
деинституционализация. От фигурата по-горе става ясно, че през последните две години намаляването на капацитетите на СИ не се осъществява
с темповете, характерни за по-ранните години, което е отстъпление от
заложените стратегически цели.
9

Пак там.
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Географското разпределение на СИ в страната не е равномерно.
Големи области като София-град разполагат само с една СИ, а други областни градове (Русе, Перник, Плевен, Ловеч и Кърджали) дори нямат на
своя територия нито един ДВХУИ или ДВХПР. Поради това потребителите
от тези области се настаняват в домовете, в които се освободи място,
независимо колко са отдалечени от местоживеенето на потребителя. БХК
констатира случаи, в които местоживеенето на потребители, настанени в
домове в близост до южната границата на България (ДВХПР в с. Радовец,
ДВХПР в с. Ровино), бе в най-северната част на страната.

ФИГУРА № 3

Налични ДВУИ и ДВРП, разпределени
по области
Източник: АСП
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През 2015 г. МТСП започна да изпълнява проект, озаглавен „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на
регионално равнище“ по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“. Дейност 11 по проекта бе озаглавена „Анализ на състоянието
на специализираните институции за възрастни хора – за хора с психични
разстройства, за хора с физически увреждания и сетивни нарушения; за
хора с деменция; за хора с умствена изостаналост и за стари хора“. Една
от целите бе да се определи кои от СИ да бъдат закрити незабавно и кои
да се закрият поетапно. За да подпомогне този анализ, БХК изготви свое
становище и предложи на МТСП незабавно да бъдат закрити следните
специализирани институции: ДВХУИ – с. Говежда, ДВХПР – с. Радовец,
ДВХПР – с. Раздол, и ДВХУИ – с. Джурково.
В подкрепа на това предложение бе посочена голямата отдалеченост на четирите институции от по-големи населени места и свързаните с това обща занемареност и невъзможност да се осигури качествена
грижа за потребителите. Най-сериозните негативи за такива институции
са липсата на смислени дейности и психосоциална рехабилитация, както
и неадекватната медицинска грижа. По отношение на поетапното закриване БХК предложи по този начин за бъдат закрити ДВХУИ в с. Куделин
и ДВХУИ в местността Качулка, като в тях се спрат настаняванията и се
намалява капацитетът, а на по-късен етап потребителите се изведат в алтернативни услуги до края на срока, залегнал в Националната стратегия
за дългосрочна грижа.
Аргументите за поетапното закриване на двете СИ бяха, че те не
са в по-добро състояние от тези, предложени за незабавно закриване,
но са с изключително голям капацитет. Поради това ще бъде трудно за
кратко време да се създадат необходимите алтернативни резидентни
услуги, където да бъдат настанени потребителите. Това налага капацитетът им да бъде намаляван постепенно, докато се създадат възможности за насочване на потребителите към други по-качествени услуги.
В хода на закриването на тези две институции могат да бъдат включени
и други СИ, по отношение на които да се приложи същият подход на
поетапно закриване.
За да изготви предложението до МТСП, БХК извърши повторни посещения в СИ, в които бяха констатирани най-сериозни нарушения на
правата на потребителите. По-долу са приложени извадки и документални снимки от докладите за два ДВХПР – в с. Говежда и в с. Радовец, които
представят начина на живот и качеството на грижите за потребителите в
тези институции.
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	Дъното на дъното
(приложение към ГЛАВА 1)
	ДВХУИ в с. Говежда (посетен от изследователи
на БХК на 3 и 4 август 2015 г.)
ДВХПР в с. Говежда се намира в отдалечения обезлюден северозападен ъгъл между три села – Говежда, Дълги дел и Дива Слатина. Селото
е с около 400 жители. Намира се на 18 км от общинския център Георги
Дамяново и на около 33 км от областния център Монтана. Дванадесет
амортизирани бунгала с по две спални помещения, административна
сграда, сграда за социализационни дейности и основите на изгоряла
сграда, която е бивше перално помещение, както и „киносалон“ – така
изглежда материалната база на дома.
Сградите са пръснати на около 1200 кв. м площ. ДВХПР е разкрит
през 2003 г. на мястото на съществуващ дотогава пионерски лагер. Единединствен ремонт е извършен в дома – при откриването на институцията
през 2003 г. Сградите са в окаяно състояние – изронени стени, паднали
мазилки, гол под, разкъсани дюшеци, старо спално бельо, предимно одеяла, мръсни и миришещи тоалетни с изкъртено оборудване, прогнила
дограма, влажни, паднали мазилки, пожълтели фасади.
В дома са настанени 70 мъже на възраст от 23 до 75 години. Общо
67 от потребителите са с водеща диагноза шизофрения (параноидна
форма – непрекъснато протичане, трайно изразена). Близо една трета от
тях са и със съпътстващи увреждания. Живеят в омагьосания кръг между принудителното настаняване в психиатрия и системната изолация в
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Жилищни павилиони в ДВХПР с. Говежда

клетки в социалния дом, която е препоръчвана практика за наказание
или за „сдържане“ – овладяване на кризисни състояния на потребителите
от дома.
Наред с антихуманната среда на живот проблемът, който буди сериозна загриженост в този социален дом, е 100% неадекватната грижа за
домуващите с психична болест поради липса на потенциал и подготовка
на персонала за работа с лица с психични разстройства и наслагвани с
години стереотипи на дефектна грижа.
	ДВХПР в с. Говежда: медикализация
По данни на старшата медицинска сестра всички потребители от
години са на терапия с психоактивни вещества. Но промяната в състоянията е епизодична и временна. Наблюдаващият психиатър увеличава
дозите, комбинира лекарствата, но ефектът не е устойчив: Всички са на
лекарства, за да им се тушират отрицателните прояви. В състояния
на кризи наблюдаващият психиатър д-р С. завишава дозите на назначените медикаменти. Но имам чувството, че лекарствата още повече
ги уморяват и ги карат да буйстват. Бе цитиран пример на обратен
ефект: домуващ е с ескалиращо психично и поведенческо разстройство в
резултат на поддържаща терапия, която трайно комбинира употреба на различни психоактивни вещества.
	ДВХПР в с. Говежда: грижа зад решетки
ДВХПР в с. Говежда е институцията, в която мярката за „наказание
и сдържане“ на потребителите е една и съща от години: двойна доза психотропни медикаменти плюс изолация в Бунгало № 12. От години в социалната институция изолацията зад решетки е прилагана практика за
овладяване на кризисни състояния на потребителите от дома. Тя се редува с настаняване в ДПБ. По данни на директора на дома в изолатора се
затварят най-опасните потребители. Изолацията се извършва с одобрението на наблюдаващия психиатър д-р С. Обичайно дежурният медицински персонал съобщава на наблюдаващия дома психиатър за поредния
инцидент между потребители или персонал и потребители и лекарското
назначение се дава по телефона. Няма медицински преглед, няма актуализиране на диагноза (вж. по-долу цитирания пример – случая на С. А.).
Бунгало № 12 от място за живеене е превърнато в „клетка за назидание и сдържане“. Обичайно след бягство от дома или заради състояние
на буйство персоналът – медицинската сестра и санитар, заключва „провинилия се“ в клетка с метални врати и решетки на прозорците.
Изолаторът се състои от две помещения, преградени с решетки.
Затваря се с метални врати с катинар. С решетки отвън са и прозорците.
Външната врата на Бунгало № 12 е с решетки отвън. Всички вътрешни
метални врати и решетки, както и външната врата, се затварят с катинари.
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Двете помещения за изолация са на практика празни стаи с изкъртени
стени, просмукани от влага, без оборудване. В едната клетка, която почесто се използва, „обзавеждането“ е един лекьосан дюшек на циментовия под. В другата клетка има легло с натрупан куп от мръсни дрехи и бельо. В момента на последното посещение двама работници освежаваха с
черна боя решетките на изолаторите.
	Свидетелства за изолация за наказание
Трима души от настанените в дома, които придружаваха изследователя по време на посещението на 3.08.2015 г., казаха: „Мен са ме заключвали с катинар тук. За няколко дни.“ Бягство, неспокойно поведение,
крясъци, викове, агресия, автоагресия – това са обичайните причини, цитирани от потребителите (потвърдени и от персонала), за изолирането
в клетките.

В. Ц.: Прекарах тук една нощ. Защото не слушах.
В. П.: Затварян съм няколко пъти. Последния път
счупих прозорец и ме доведоха тук.
Я. Ц.: Много пъти съм затварян в карцера. Бате И.,
терапевтът, ме доведе. Сестрата му нареди. Доведоха
ме, биха ми инжекция и ме заключиха с катинара. Стоях
7-8 дни.
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Изолатор в ДВХПР с. Говежда

По данни на потребители и санитари домуващият Г. Л. постоянно
живее в една от клетките в дома – „така предпочитал“. Други потребители
уточниха: „Порталаджиите заключват Г. тук с катинар.“ Бяха посочени и
имената на В., К. и С., които от време на време персоналът също изолирал
в помещението за „вразумяване“. Медицинската сестра Ц. Т. бе посочена
като едно от лицата, които „разпореждат и прилагат“ мярката „изолация“.
Директорът на ДВХПР в с. Говежда също призна, че изолацията е практика, която се прилага в социалната институция, като уточни, че вторият
изолатор е „помещение за усамотяване“.
Санитарка, която се представи като Р., заяви: „Затваряме ги, защото викат, крещят и са опасни. В. например често буйства, крещи. Появява му се пяна на устата... В такива състояния го отделяме и затваряме в
изолатора, докато се успокои.“ Изпращането в психиатрична болница –
доброволно или принудително, е следващата стъпка от „сдържането на
потребителите с опасно поведение“, допълват още от персонала в дома
в с. Говежда.
И отразеното в медицинската документация потвърждава институционалните стереотипи за „изход от кризи“. Бягства, агресия към персонала и други домуващи, буйства, самонаранявания, настаняване на лечение в психиатрична болница, изолация в Бунгало № 12 – това е само част
от регистрираното в медицинската документация на дома в с. Говежда.
Медицинският персонал признава, че не всичко е отразено в рапортната
тетрадка, но и документираното е красноречиво.
	ДВХПР в с. Говежда: документите говорят

Из Рапортната тетрадка на ДВХПР – с. Говежда:
Нощен рапорт, 13.07.2015 г.: П. Д. го няма. Ш. е агресивен. Бие и
хапе Н. П. (Агресията на Ш. бе обяснена от директора с неприязън към
някои лица от персонала и към домуващи. – бел. авт.).
Нощен рапорт, 23.07.2015 г.: Н. П. е преместен в бунгало № 8, защото го е страх да спи в една стая с Ш.
Нощен рапорт, 29/30.07.2015 г. В. П. е неспокоен, неадекватен. Направен му е chlorpromazin 1 amp. + haloperidol 1 amp.
Нощен рапорт, 02.08.2015 г.: М. К. започна да вика. Не може да
спи. Към 1:00 часа му дадох diazepam – т. През цялата нощ не е заспивал
и е викал.

Из Данни от оценката за моментното състояние на потребители:
За С. А.: От няколко дни е неспокоен, проявява агресия към персонала, отказва да се храни. Сменя всеки ден стаята, в която спи. Отказва да разговаря... Moditen Depot – на 20.07.2015 г.
За Ц. Ц.: Отказва често да се храни... Изпуска се по малка нужда и
през деня. Промяна в терапията от 20.05.2015 г. Moditen Depot на 15 дни,
mendile, speridan.

	Случаят на С. А.:
В момента на посещението на 3.08.2015 г. С. А. е настанен със съдебно решение на принудително лечение в психиатрична болница. Многократно е настаняван в психиатрии за активно лечение. От осем години
негов дом е ДВХПР в с. Говежда. Предложението за настаняване на С.
А. в ДВХПР е от 23.02.2007 г. Докладът-предложение до изпълнителния
директор на АСП към МТСП е изготвен от директорката на ДСП – гр. Карлово, Пенка Маринова. В доклада се посочва:

„С. А. има трайно увреждане – шизофрения, и определена неработоспособност от 100%. Неадекватното му поведение е довело до поставянето му под пълно запрещение от Пловдивския окръжен съд през м.
декември 2000 г. С. А. многократно е лекуван в специализирани болнични заведения, и то принудително. При едно от тези лечения се запознава
с момиче, което се казва Ася. Няколко месеца по-късно, през 1999 г.,
я убива по жесток начин - със 17 прободни рани. Осъден е и излежава
ефективна присъда за убийство от 3,5 години в затвора в гр. Ловеч. След
затвора се завръща при родителите си, над които упражнява системен
тормоз - заплахи, побой. Баща му умира през 2006 г. Майка му остава
да живее с него. Продължават скандалите и побоят. С. А. е настанен
през 2006 г. на принудително лечение в Областния диспансер за психични заболявания – гр. Кърджали“. През 2009 г. в нов социален доклад се
уточнява, че умира и последният близък на С. А. – майка му.“
Неслучващата се деинституционализация на лицата с умствени затруднения в България

На 20.11.2009 г. С. А. постъпва в ДВХПР в с. Говежда. Често състоянието му се обостря. Е. М., социален работник в институцията, изброява:
„Първо обостряне и лечение в ДПБ в гр.Карлуково – 2010 г.“
В етапна епикриза от 19.08.2010 г., изготвена от д-р Г. Г., началник на отделение в ДПБ – гр. Карлуково, се допълва и изяснява личната
история на С. А.:

„От няколко седмици болният е станал неспокоен, напрегнат,
физически агресивен към околните, осъществил две бягства от дома.
Дебют на заболяването – през 1988 г. Проявило се в скитничество, лесна
раздразнителност, събличал се гол, споделял налудности. През 1994 г.
е настанен в ДПБ – гр. Ловеч, по повод на извършен тежък хомоциден
акт по психотични мотиви. Следват постоянни хоспитализации почти ежегодно по повод влошаване на психичното му здраве, довело до
личностова промяна от шизофренен стил. Поставен под пълно запрещение. И от 2009 г. е настанен в ДВХПР - с. Говежда. Психичен статус
при приема – напрегнат, неспокоен, мисловно разкъсан – паралогичен
с гневни реакции на протест, конфликтен. Проведе се лечение с невролептици - chaloperidol – 3x1, chlorprotexen – 3x1, diazepam – 1 т. Вечер.
Препоръка – да следва невролептична терапия при необходимост.“

Второ обостряне и ново настаняване в ДПБ в гр. Карлуково – 2011
г. Трето обостряне и поредно настаняване в същото болнично заведение
през 2012 г. Настъпва и кулминацията в ескалацията на състоянието.
При последното обостряне на състоянието на С. А. в състояние на
афект болният разбива прозорци,изкъртва врати и с дърво в ръка бяга
от дома. Бягство с опит за убийство – С. чупи двете ръце на дежурния охранител. Двама санитари и една мед. сестра се опитват да го спрат, но не
успяват. След полицейско издирване избягалият е настанен в психодиспансера в гр. Монтана. Впоследствие със съдебно решение е пренасочен
за принудително активно лечение в ДПБ – гр. Ловеч.
В етапна епикриза от 19.08.2010 г., изготвена от д-р Г. Г., началник на отделение в ДПБ – гр. Карлуково, се допълва и изяснява личната
история на С. А.:
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„От няколко седмици болният е станал неспокоен, напрегнат,
физически агресивен към околните, осъществил две бягства от дома.
Дебют на заболяването – през 1988 г. Проявило се в скитничество, лесна
раздразнителност, събличал се гол, споделял налудности. През 1994 г.
е настанен в ДПБ – гр. Ловеч, по повод на извършен тежък хомоциден
акт по психотични мотиви. Следват постоянни хоспитализации почти ежегодно по повод влошаване на психичното му здраве, довело до
личностова промяна от шизофренен стил. Поставен под пълно запрещение. И от 2009 г. е настанен в ДВХПР - с. Говежда. Психичен статус
при приема – напрегнат, неспокоен, мисловно разкъсан – паралогичен
с гневни реакции на протест, конфликтен. Проведе се лечение с невролептици - chaloperidol – 3x1, chlorprotexen – 3x1, diazepam – 1 т. Вечер.
Препоръка – да следва невролептична терапия при необходимост.“

Второ обостряне и ново настаняване в ДПБ в гр. Карлуково – 2011
г. Трето обостряне и поредно настаняване в същото болнично заведение
през 2012 г. Настъпва и кулминацията в ескалацията на състоянието.
При последното обостряне на състоянието на С. А. в състояние на афект болният разбива прозорци,изкъртва врати и с дърво в
ръка бяга от дома. Бягство с опит за убийство – С. чупи двете ръце на
дежурния охранител. Двама санитари и една мед. сестра се опитват
да го спрат, но не успяват. След полицейско издирване избягалият е
настанен в психодиспансера в гр. Монтана. Впоследствие със съдебно решение е пренасочен за принудително активно лечение в ДПБ –
гр. Ловеч.
В етапна епикриза от 10.10.2012 г., изготвена от д-р С., наблюдаващ психиатър в ДВХПР – с. Говежда, е записано:

„Състояние на обостряне: възбудно-параноидно-халюцинаторен синдром. Оформя се социална дезадаптация и инвалидизация...
По време на престоя му в дома често е конфликтен и агресивен. Проведено остро лечение с clopixol acuphase депо на 15 дни. В резултат е
„купирана грубата възбуда, остана психотичен с агресивна готовност
и ЕПС. Психично-психоморно напрегнат, дезориентиран, импулсивен,
дисфуричен, изразена агресия – резултатът е побой с опит за убийство.
Мисловен процес - разкъсан с налудности за въздействие. Лекуван стационарно по повод обостряне с агресивно поведение от м. март до м.
август 2012 г. От две седмици отново е агресивен към домуващите и
персонала, отказва лекарства, саморазговаря, крещи, опитва се да
Неслучващата
деинституционализация на лицата с умствени затруднения в България
избяга отседома.“

От персонала на дома уточняват, че във всичките му състояния на
възбуда и агресия С. А. е изолиран за по няколко дни в изолатора на
дома. След това е настаняван в психиатрична болница за принудително
активно лечение за срок от 2 до 5 месеца. В последния случай, който е
от октомври 2012 г., С. А. е настанен на принудително лечение в ДПБ в
гр. Ловеч за една година и половина с решение на Районния съд в гр.
Монтана.
Изолацията в една от двете клетки на изолатора в дома е решаващият фактор за ескалация на превъзбудата и агресията у С. А. По данни
на директора и на социалния работник Е. М. самата среда на изолация –
решетките, циментовият под, щракането на катинара, мръсният
дюшек на пода... са довели С. до състояние на „обезумяване“. Така единственият изход за него е било бягството с опит за убийство на охранител
от дома. Той направи и друг опит за убийство на А. П., друг домуващ,
болен на легло. В състояние на афект С. го преби със стол. И скоро след
това пребитият почина.
Директорът: ...След около 4 дни в изолация С. „превъртя“... Не му
понесе изолирането явно. Беше на 28.10.2012 г. в 14 часа – неделя. Чупи
и кърти врати и прозорци. Нахвърля се с огромно дърво срещу всеки по
пътя си. Удря многократно и чупи и двете ръце на дежурния охранител.
Трима санитари и една медицинска сестра не могат да го удържат. Беше
като озверяване – изтръгна касата на вратата, счупи прозорците
и избяга. Все още се води, че живее тук. Тук е домът му... Няма къде
да отиде.
	Случаят на Я. Ц.:
Я. Ц. е един от пренасочените 70 потребители след закриването
на станалия печално известен ДВХПР в с. Драгаш войвода. Настанен е в
ДВХПР в с. Говежда през 2003 г.
От 2004 до 2014 г. е с редовни обостряния на състоянието и агресивни прояви. Периодично е настаняван на принудително лечение в ДПБ
в гр. Карлуково. Последното му принудително настаняване за активно
лечение е през 2014 г. Водещото заболяване на Я. Ц. е шизофрения, параноидна форма, халюцинаторен синдром и изразена болестна зависимост
от никотина. По данни на социалния работник в дома Я. Ц. често е реагирал гневно-агресивно за една цигара. Лекуван е в ДПБ в гр. Карлуково.
Настаняван е принудително и в други психиатрии. Многократно е бил
освидетелстван и хоспитализиран заради проявена агресия по реда на
чл. 36 от ЗНЗ (понастоящем чл. 157 от ЗЗ).
Социалният работник уточнява: При едно от последните лечения
в психиатрията в гр. Карлуково Я. Ц. се върна в ужасно състояние – с
въшки, неглижиран, ядеше тревата в двора. Д-р С. смени терапията му,
като завиши дозите на назначените лекарства. Но положението му не се
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подобри. Напротив, Я. направи опит да се самоубие – искаше да скача от
терасата, да бяга от дома. В тези случаи го затваряхме в изолатора. Резултатът от лекарската интервенция е, че агресията на Я.
Ц. ескалира подобно на случая със С. А. В досието на Я. Ц. е записано: ...в състояние на невменяемост е причинил смъртта на Й. Л. вследствие на жестокия побой от страна на Я. Ц., живущ в ДВХПР – с. Говежда,
през 2004 г.
През есента на 2014 г. Я. Ц. е настанен на принудително активно
лечение в ДПБ в гр. Ловеч... с оглед установения висок риск от агресивно
и автоагресивно поведение, особено при абстиненция, както е записано
в съдебното решение.
В епикриза, изготвена в ДПБ в гр. Карлуково, от 29.06.2009 г. се
посочва: Касае се за пациент на 38 години, постъпващ за пореден път
на лечение в болницата. Началото е през 1989 г. с промяна в поведението, за което е проведено лечение в ДПБ в гр. Лом. Лекуван периодично
в различни психиатрични болници. През 1994 г. е поставен под пълно
запрещение и е настанен в социален дом: първо в с. Драгаш войвода,
община Никопол, област Плевен, а след закриването му – в ДВХПР в с.
Говежда, община Георги Дамяново, област Монтана. През 2004 г. нанесъл побой над друг пациент и е настанен в ДПБ в Ловеч. После е
пренасочен при нас в ДПБ в гр. Карлуково, отново със съдебно решение.
Беше проведено лечение с халоперидол по 12 мг/дн. и акинестат 4 мг/
дн. Изписва се след прекратяване на срока за задължително лечение с
решение на РС – гр. Луковит. Препоръки: продължаване на лечението в
амбулаторни условия – халоперидол по 12 мг/дн., хлорпротиксен-60 мг/
дн., акинестат 4 мг/дн.

Из етапна епикриза, от 3.04.2013 г., изготвена от д-р Спасов, наблюдаващ психиатър: „От няколко дни е възбуден, не спи, агресира другите домуващи. Провежда се лечение с leponex 300 mg, moditen depot 25
mg amp/15 дни, еднократно медициран с chlorazin 50, diazepam 10 mg
през последните две нощи. Без видим ефект. Насочва се за стационарно
активно лечение поради висок риск от агресия.“

Из етапна епикриза от 8.04.2014 г. от ДПБ в гр. Карлуково: „След
проведеното лечение с невролептици – clopixol, depakin и транквилизатори diazepam, психичното състояние на пациента е стабилизирано.
Неслучващата се деинституционализация на лицата с умствени затруднения в България
Връща с в дома в с. Говежда.“

Из Решение на РС – гр. Монтана, от 7.10.2014 г.: „В състоянието,
в което се намира понастоящем, болният би могъл да извърши деяние,
което да представлява опасност за него и за околните... Съдът ...реши:
настанява лицето Я. Ц. ... на задължително лечение в ДПБ - гр. Ловеч за
срок от два месеца“.

Из епикриза от 5.12.2014 г., изготвена в ДВХПР – гр. Ловеч, от
лекуващ лекар д-р Ц. П. и началник отделение д-р К. Е.: „Постъпващ за
втори път в ДПБ – гр. Ловеч, с Решение на РС - гр. Монтана, за задължително стационарно лечение за срок от два месеца.На 23/24.02.2004г.
като домуващ в дома в с. Говежда, област Монтана, бил продължително
време неспокоен и агресивен. Влязъл през нощта в бунгалото на друг
домуващ и проявил агресия на отказа му да му даде цигара. Нанесъл му
побой. След смъртта на мъжа, настъпила от рани в областта на главата,
бил настанен на принудително лечение в ДПБ - гр. Ловеч. По време на
престоя си в дома е лекуван неколкократно в ДПБ в гр. Карлуково, но
заболяването приело хроничен ход. Поглъщал трева, камъни, клечки.
Опитали се да го изолират, но той направил дупка в стената,
като извадил тухли и избягал. Поводът за настоящата хоспитализация
е пристъп на психозата с психотично мотивирано агресивно и автоагресивно поведение - дъвчел различни предмети, късал дрехите си, от които правел шнурчета и ги увивал около врата си. Непрекъснато търсел
предмети, с които да се самонарани. Склонен към дисфорични избухвания. Интелектуално дефицитна личност. С психотично мотивирано
поведение. Препоръки за психосоциална рехабилитация и психопрофилактика – да следва поддържаща невролептична терапия под контрола
на районния психиатър.“
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	ДВХПР в с. Радовец, посетен от изследователи
на БХК на 24 февруари и на 30 юли 2015 г.
	ДВХПР в с. Радовец: в периферията на държавата
ДВХПР в с. Радовец е в местността Курията – на около 7 км от границата с Турция. Домът е на 2 км от село Радовец, на 30 км от общинския център Тополовград и на около 60 км от областния център Хасково.
Между Странджа и Сакар планина, в нищото, сред хълмовете. Най-близкото „социализиращо място“ е автобусната спирка: графикът на преминаващите автобуси 2 пъти дневно: сутрин – от Тополовград към селото и
следобед в 15.00 – обратно. Персоналът от с. Радовец приключва работа
в 15.30 ч. След този час в дома остават само двама санитари, една медицинска сестра и работник в кухнята.
Жител на с. Радовец: Дома за недъгавите мъже ли търсите? Нагоре
по пътя е, сред драките. Животът им е втора употреба. И смъртта им
е същата.
ДВХПР в с. Радовец е разкрит през 1965 г. като дом „за недъгави
мъже“ с капацитет 90 лица. През 2007 АСП намалява капацитета до 85, а
през 2008 г. – до 75 места. Настанените са 76 в началото на 2015 г. През
юли 2015 г. в ДВХПР в с. Радовец живеят 72 души – 4 са починали от началото на годината. Около 70 от настанените в ДВХПР никога не са посещавали семействата на близките и роднините си. Двама по-млади потребители имат контакти със своите роднини, които ги посещават в дома.
	ДВХПР в с. Радовец: черната статистика
От 34 „изписани“ потребители от ДВХПР в с. Радовец за периода 2008 – 2015 г.:
●● 26 са починали (1 случай е определен като „нещастен
случай“ – удавяне)
●● 5 са приведени в друга институция – 4 в друг дом и
1 в ДПБ
●● 2 са избягали – през 2009 и 2013 г.
●● 1 е настанен в резидентна услуга в общността – ЗЖ
Накратко: за 91% от потребителите изходът е или летален (76% от
всички изписани), или трансфер към друга институция (14% от всички изписани). През 2014 и 2015 г. нито един потребител не напуска институцията, за да се завърне в общността.
	ДВХПР в с. Радовец: затвореният изход
От персонала в дома в с. Радовец цитираха няколко примера на
инциденти и смъртни случаи в дома през годините. Сред най-агресивните е К. Т. – хвърля камъни, с голи ръце кърти плочки в двора, чупи с
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глава улуците, удря с юмруци потребители и персонал. К. Т. веднъж ухапал служител по ръката – захапал и не пускал. Друг домуващ – доц. Ц. М.,
роден през 1946 г., често бягал поради алкохолна зависимост, по данни
на персонала. Директорът: На 27.02.2011 г. го намериха в гората, изяден
от чакалите. През 2014 г. друг домуващ избягал потребител е намерен
удавен. Преди две години по време на отпуск си отрязва тестисите. В
резултат наблюдаващият психиатър удвоява терапията му. Бяха разказани и няколко случая на инциденти от по-далечното минало: за санитар,
нападнат с бръснарско ножче от потребител, вследствие на което лицето
му било нарязано и по-късно починал. Готвачът на дома пък е бил ударен
от потребител по гърба с винкел.
До живот в дом – това според директора е перспективата пред
потребителите от дома в с. Радовец. Потребителите от специализираната
институция трябва да останат в нея. Те не биха могли да се справят с живота в общността. Преминалите чертата няма кой да ги приеме...

Гробището в с. Радовец – починалите от дома се погребват в ъгъла му

Документална снимка
20 души от дома са починали за последните четири
години – от 2012 до 2015 г. Най-пресният гроб е на Тодор
Тотев, от 2015 г., от юни. Купчината пръст на постарите гробове се е слегнала. Най-старите са обрасли
в плевели и саморасли треви. Кръстовете не се виждат.
Някои ги няма, други са останали, но са потънали и
обрасли в треви и храсталаци. Струпана купчина пръст
и камъни и черен кръст отгоре. По-новите гробове също
изглеждат така. По-старите са обрасли в треви и
плевели - кръстовете са обгърнати в тях и са станали
невидими. Водачът от селото разгръща храсталаците
и тревите с ръце и крака, за да прочете годината на
смъртта. „Повечето от роднините им не ги взимат.
Единици си ги прибират и си ги погребват по родните
места.“

	ДВХПР в с. Радовец: нито един спазен стандарт
ДВХПР в с. Радовец е социалният дом, в който не е спазен нито
един стандарт за социална услуга от регламентираните в ППЗСП. В България стандартите и критериите за социалните услуги за възрастни (институции и алтернативи в общността) са регламентирани в ППЗСП, чл. 40е и
чл. 41. ППЗСП регламентира т.нар. минимални стандарти за грижа и подкрепа10, които следва да се гарантират за клиентите11, а доставчиците на
10 Критериите и стандартите за социални услуги за възрастни са регламентирани в чл. 40е и
следващите от ППЗСП общо за социални услуги, предоставяни в институции, и социални услуги,
предоставяни в общността, по отделни компоненти:
1. изисквания за местоположение и материална база (достъпност, достатъчно спални
помещения, помещения за социални контакти, помещения за хранене, наличие на помощни
средства за комуникация и др.)
2. изисквания за хранене (осигурен правилен режим за хранене, питателна и здравословна
храна, отчитане на хранителните потребности и личния избор на потребителите и др.)
3. изисквания за здравни грижи (стоматологична помощ и други здравни грижи, съдействие за
снабдяване с предписани лекарства, определяне на служител, отговорен за изпълнението на
стандартите за здравни грижи)
4. изисквания за образователни услуги и информация (осигуряване на съдействие за участие
в образователна програма в съответствие с възрастта и личния избор на потребителите,
осигуряване на достъп до информация)
5. изисквания за организация за свободно време и лични контакти на потребителите
(възможност самостоятелно да организират свободното си време, да се срещат със семейство,
приятели и други лица, планиране на културни, спортни и други дейности, организиране
на екскурзии) 6. изисквания за обслужващ персонал (съответствие на числеността, опита
и квалификацията на персонала с вида на предоставяната услуга, периодична оценка на
изпълнението на задачите от персонала, осигуряване на възможност за повишаване на
квалификацията на персонала с оглед спецификата на социалните услуги).
11 ППЗСП не прави разлика между стандарти и критерии за качество на социални услуги.
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социални услуги да знаят какво се очаква да предоставят по отношение
на организация на работата, документация, подбор на персонал и др., но
не и по отношение на промяната за клиента.12
	ДВХПР в с. Радовец: фекалии, мухи, смрад
ДВХПР в с. Радовец разполага с три едноетажни сгради – амортизирани, просмукани от влага, която гълта ежегодно по около 20 000 лв.
от бюджета на дома. Цялостен ремонт в дома никога не е имало. Архитектурни преустройства и реконструкции – също. През 2013 г. е сменена дограмата на 6 помещения – в административната сграда, сградата за
медицинско обслужване и занималнята, подмяната е на обща стойност
4500 лв. Спалните помещения са 13. В тях индивидуалните гардероби и
шкафчета са екзотика за дома. Въпреки че домът разполага с две помещения за прекарване на свободното време, по време на посещението
през лятото на 2015 г. не бе регистрирано нито едно програмирано и
структурирано занимание – индивидуално или групово. Основните групови дейности в социалната институция са гледане на телевизия, слушане на музика, „теренотерапия“ (лежане под сенките на двора).
	ДВХПР в с. Радовец: eкстремната мизерия и смрад
Метафорите, които самият персонал използва за две от спалните
помещения в ДВХПР в с. Радовец - „пикливото“ и „миризливото“, най-големите спални с настанени по девет души в тях, са красноречива илюстрация на спазването (по-скоро неспазването) на стандартите в този т.
нар. дом.

Липсват измерими и обективни критерии за качеството на услугите за възрастни. Конкретните
индикатори, доколкото има такива, са свързани основно с материални нужди и потребности
(материална база, храна, помощни средства за комуникация, изисквания към спално
помещение и пр.). Необходимостта от активна психологическа и социална работа за подкрепа
на личностното развитие към по-добро въобще не е предмет на цитираните стандарти. Няма
регламентирана оценка на ресурса, който се инвестира, за да се постигне определено качество
на услугата. В случая под ресурс се разбират не само финансовите средства, но и квалификацията
и капацитетът на работната сила, както и нейната цена – Измерване на качеството на социалните
услуги в България и Исландия, Сравнителен анализ, Фондация „Сийдър”, 2015 г., достъпен на
http://www.cedarfoundation.org/together-for-change/assets/img/magazine/pdf/analysis.pdf.
12 Фондация „Де Пасарел България“ дава определения и на трите нива на измерване: качеството
на организацията/структурата на управление е свързано с „начина, по който функционира
доставчикът/услугата като организация”; качеството на процеса „отразява специфичното
съдържание и професионализъм в дадената сфера“; качеството на резултата отразява „ефекта
от работата на услугата върху живота на потребителите - „Отвъд стандартите. Интегриран модел
за мониторинг на качеството в социалните услуги”, стр. 10-14. Фондация „Де Пасарел България“,
2014 г.
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Документална снимка
Всички сгради на дома се нуждаят от спешен и цялостен
ремонт, който да създаде поне поносима атмосфера за полагане
на грижи за психичноболни. Вертикалните водосточни тръби
за отвеждане на дъждовна вода бяха смачкани и изкъртени. На
въпрос защо е така директорът отговори, че потребителите
ги изкривяват с глави. Сградите са тип бараки. Дограмата
е стара и не е уплътнена. Парното според мъжете работи
сутрин за по 3-4 часа и дори в това време не е топло. В
стаите няма ключове за осветлението – то се включва и
изключва централно. Нощно време било тъмно и недай си боже
да ти се приходи до тоалетната.
Домът се отоплява на нафта, но в няколко от
помещенията на персонала са запазени и се ползват печки на
твърдо гориво, тъй като дограмите в спалните и в коридорите
са в окаяно състояние – някои не се затварят, на места е
останало само едно стъкло, а в близост до прозорците се
усеща студен полъх отвън. Повечето от потребителите
съобщиха, че вечер е много студено и че не само дограмите,
но и вратите не се затварят добре и също е необходимо да се
сменят. Действително повечето от вратите на спалните
в дългата сграда бяха изкъртени и разкривени. Лампите в
коридора не светеха и потребителите бяха единодушни, че не
светят и през нощта.
Въпреки студеното време в една от стаите с 9 настанени
зловонието е много тежко. В тази сграда няма санитарен
възел, въпреки че тук са настанени най-увредените. Видимо
е чисто – подът е излъскан (като за проверяващи), леглата
са застлани с чисти чаршафи – откъде идва миризмата?
По средата на помещението има голям сифон (или дупка –
тръба без решетка). Според санитаря настанените в стаята
ползват сифона за тоалетна.
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Документална снимка
Под нулата – това е краткото обобщение на санитарнохигиенното състояние на институцията. Смрад на урина,
мухи, следи от фекалии по стените, амортизирани постройки,
изпочупен инвентар и занемарени потребители, вехти дрехи
и постелно бельо, оскъдно и старо оборудване в спалните
помещения, голи стени, непочистена урина под леглата,
теракотата и мозайката на пода често служат за тоалетна
на потребителите...изпочупени прозорци, влага по стените
навсякъде...
„Пикливото“ и „миризливото“ – така са наречени двете
най-гъсто населени спални помещения с по 9 потребители.
Това са мъжете с най-тежки увреждания. Около 10
потребители лежаха в леглата си. Мухи бяха облазили част
от потребителите, лентите, провесени от тавана, бяха
почернели от мухи. Вонята на урина и фекалии се носеше из
помещенията и от съседния санитарен възел. Локви урина
имаше под леглата на потребителите. В канала на така
нареченото пикливо спално помещение наблюдателите откриха
скорошни фекалии. Потребителите поясниха, че често ползват
помещението за тоалетна и извършват физиологичните
си нужди направо на пода или в леглата. Почти идентична
бе картината и в съседното помещение – така нареченото
миризливо спално помещение. И от санитарното помещение
в близост до тази спалня се носеше силна миризма на урина
и фекалии –оборудването и тук бе амортизирано, ръждясало
и прогнило. По стените в коридора имаше непочистени
следи от фекалии. В сградата имаше счупени прозорци – в
спалните помещения и в коридорите. По данни на персонала
потребителите чупят в състояние на агресия, като двама от
тях периодично изкривяват с удар с глава улуците.
Най-окайващо бе състоянието на един от 18-те
потребители от така наречените пикливо и миризливо
отделения. Е. Н., роден през 1974 г., е „постоянно лежащ“
поради съпътстващо психическото му разстройство тежко
физическо увреждане на долните крайници. Ставните и
костните деформации и мускулната атрофия са огънали
краката на мъжа в поза, приличаща на ромб, която не му
позволява да изпъне краката си или да промени позата си. И
при двете посещения на БХК в дома – и през 2014, и през
2015 г., тялото на Е. е накацано от мухи. Мухи са полепнали
и по провесените от тавана мухоловки.

	ДВХПР в с. Радовец: „Събуждат се, закусват и тръгват...“
Такова според дежурната медицинска сестра е ежедневието на повечето мъже в дома. Всеки ден в институцията е едно и също:стават,
закусват и тръгват. Който иска, спи цял ден. Бездействието и липсата на организирани занимания са част от запазената марка на ДВХПР в
с. Радовец.

Документална снимка
Пушенето по леглата е най-голямото развлечение –
цигарите не стигат и всеки пуши, каквото намери.
Като причина за ежедневното бездействие социалните
работници изтъкнаха липсата на желание от страна
на повечето от потребителите да се ангажират с
дейности. Допреди години домът е имал стопанство с
200 овце. Един от домуващите, представил се като Р.,
сподели: Някога бяхме овчари и по цял ден бяхме с овцете.
Сега, като умре някой, ние сме гробари.

Картината остава непроменена и през 2015 г. В деня на посещението голяма част от потребителите се шляеха безцелно по двора (всъщност
така беше и при първото посещение в този дом преди 13 години) или си
лежаха по леглата – повечето от тях завити презглава.
	ДВХПР в с. Радовец: „Като чуя за деинституционализация на
психичноболни, и полудявам...“
70 потребители не са посещавани никога от близки и роднини.
Според директора единствената перспектива за мъжете с психични разстройства от дома е... гората. Като чуя за деинституционализация на
психичноболни, и полудявам. Това са опасни хора, психичноболни... Как
ще живеят в града? За тук, за гората са си. Затова ще им направим и
тук ваканционно селище – на чист въздух. За успокоение на нервите...
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2. Начало на
деинституционализацията и развитие на
алтернативните
соци ални услуги

Добрите намерения на изпълнителната власт, с които бе застлан
пътят към деинституционализацията, бяха описани в поредица от стратегии. Те обаче постепенно започнаха да еволюират от закриване на всички СИ към отказ от основната цел и промяна на приоритетите. Този път
може хронологично да бъде резюмиран и проследен в изложените подолу четири стратегически документа.
1. Национална стратегия за равни възможности за хората с увреждания 2001 - 2005 г.13
Осигуряване на преход от институционални грижи към услуги в
общността чрез приоритетно развитие на алтернативни услуги и
деинституционализация.
2. Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с
увреждания 2008 - 2015 г.14
Преструктуриране на специализираните институции с
цел трансформирането им в различни форми на социални услуги
в общността.
3. Национална стратегия „Визия за деинституционализацията
на възрастните хора с психични разстройства, умствена изостаналост и деменция 2010-2011 г.” (проект)
...всички 4441 души с психични проблеми и интелектуални затруднения, настанени в институциите, следва да бъдат деинституционализирани и да им се осигури настаняване в защитени жилища и
достъп до дневните центрове за предоставяне на социални услуги.
13 Национална стратегия за равните възможности за хората с увреждания, достъпна в интернет
на адрес: http://mh-center.info/Files/Legislation/cfd577152011d18e5eb992d842669af0.pdf.
14 Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008 - 2015 г.,
достъпна в интернет на адрес:
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=445.
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4. Национална стратегия за дългосрочна грижа (2014 г.)15
…следващите 20 години… разширяване на мрежата на тези услуги в страната… да доведе до закриването на всички функционално остарели и неотговарящи на актуалните потребности на целевите групи специализирани институции за възрастни хора и хора
с увреждания.
Последната стратегия загърбва намеренията за цялостно извеждане на потребителите от специализираните институции. Става ясно, че
МТСП се отказва от амбициозната задача да ги закрие, като се ограничава
само до тези от тях, които са функционално остарели и неотговарящи
на актуалните потребности на целевите групи. След обнародването
на Стратегията през 2014 г. до настоящия момент няма закрити СИ, а приемът на потребители в тях продължава. Това се потвърждава и от отговор
на АСП до БХК от 2.02.2016 г., от който става ясно, че през 2015 г. приемът
на потребители в ДВХУИ и ДВХПР не е преустановяван.16
В цитираната по-горе Национална стратегия за равни възможности
за хората с увреждания бе заложено Приоритетно развитие на социалните услуги в общността. Развитие на социалните услуги с активен
характер и на алтернативните форми на услуги, а една от мерките за
реализиране на приоритетите бе: Разработване на пилотни проекти за
изграждане на микродомове; защитени жилища.17
Разработена в годините преди началото на процеса на деинституционализация, тази стратегия визираше алтернативата на специализираните институции не като връщане и включване на потребителите в
обществото, а само като настаняване в места за постоянно живеене с помалък капацитет. В действителност първите „микродомове“ започват да
функционират не като финансирана от държавата дейност, а по проекти.
С измененията на ППЗСП през 2003 г. се даде определение на първата социална услуга в общността – защитено жилище, което бе описано по следния начин: Защитени жилища са форми на социални услуги,
в които хората водят независим начин на живот, подпомогнати от
професионалисти.18
От доклад за дейността на АСП през 2004 г., когато започва развитието на алтернативните социални услуги за възрастни хора, става ясно,
15 Национална стратегия за дългосрочна грижа, достъпна в интернет на адрес:
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=882.
16 Агенция за социално подпомагане (2016). Информация, получена по реда на ЗДОИ от БХК с
№ 92-58 от 2 февруари 2016 г.
17 Национална стратегия за равните възможности за хората с увреждания, стр. 18-19, достъпна
в интернет на адрес:
http://mh-center.info/Files/Legislation/cfd577152011d18e5eb992d842669af0.pdf.
18 Допълнителни разпоредби към Правилник за прилагане на Закона за социалното подпомагане,
чл. 27.
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че в резултат на проведените работни срещи са представени проекти по
компонент „Социална инфраструктура“, подкомпонент „Защитено жилище“. С финансиране по проект „Красива България“ започва изграждането
на 12 защитени жилища за хора с леки умствени увреждания в общините
Карлово, Стара Загора, Нова Загора, Бургас, Елхово, Русе, Видин, Велико Търново, Берковица и Банско, като в Стара Загора и Банско се предвижда изграждане на по две защитени жилища. През октомври 2004 г.
със заповед № 482/07.10.2004 г. на изпълнителния директор на Агенция
„Социално подпомагане” в гр. Сливен е открито първото в страната Защитено жилище за хора с интелектуални затруднения, държавна дейност
в рамките на проект, финансиран по Фонд „Социално подпомагане“ към
Министерството на труда и социалната политика.19
В годината на изграждането на първите защитени жилища бяха
създадени Межуведомствени комисии за деинституционализация на хората в домовете за възрастни с увреждания. В писмо 92-71 от 11.04.2008
г. на АСП до БХК се посочва, че в изпълнение на Концепцията за деинституционализация са сформирани МВК, които да направят оценка на всички настанени в специализирани институции и да дадат заключение за
възможностите им за реинтеграция. От 2007 г. тези комисии на областно
ниво стават с постоянен характер. Още тогава наблюдението на БХК установи, че до голяма степен ролята на тези комисии е формална, затова
и ефектът от работата им остава ограничен. Във всяка специализирана
институция комисиите трябваше да определят кои от потребителите могат да бъдат деинституционализирани, но при огромния дефицит на алтернативни услуги през този период изготвянето на такива списъци бе
безпредметно, още повече че в новоразкритите защитени жилища част
от потребителите идваха не от големите домове, а от общността. Обективна пречка пред дейността на комисиите бе ангажираността на много
структури, които не са подведомствени една на друга, и невъзможността
те да се координират и контролират. В тях участваха както представители на местната власт, така и представители на изпълнителната власт и
областната управа. Но например РДСП не може да администрира общините, всяка от които има своя самостоятелност и води своя местна социална политика. На по-късен етап с разработването на областни стратегии
трябваше да се извърши планиране на услугите в зависимост от необходимостта на всяка област да осигури грижа или подкрепа за хората с
увреждания. Очакванията бяха да има синхрон при изготвянето на областните стратегии и планирането на новите услуги, за да може настаняването в домовете да е съобразено със здравния статус и местоживеенето на потребителите. В крайна сметка дори да се залагат алтернативни
услуги според потребностите на областта, няма кореспонденция между
19 “Защитено жилище 1 за хора с умствена изостаналост”, достъпен на:
http://www.sliven.bg/index.csp?f=ProtectedVillige1
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регионалните социални служби, за да се избегне настанителният хаос, на
който са жертва потребителите на услугите.
Стратегическите документи за деинституционализация са в две насоки – към закриване на съществуващи институции и към разкриване на
услуги в общността, които са алтернатива на институционалната грижа.
През декември 2015 вицепремиерът и социален министър Ивайло Калфин обяви, че до средата на 2016 г. ще е готов новият проект на Закона
за социалните услуги, в който ще се осъществи отделяне на социалните
услуги от социалното подпомагане, като така ще се подобри интеграцията на хората с увреждания и ще се комбинират различни видове подпомагане, което не е свързано с дохода. Ще се постигне и географска
промяна в предоставянето на услуги, които в момента се предлагат в
центрове, а идеята е да се получават в дома, т. е. услугата да отива при
нуждаещите се.20
До настоящия момент закриването на специализираните институции за възрастни се отлага във времето. Паралелно с това обаче темповете на разкриване на алтернативни услуги са много интензивни. В
отговор на заявление за достъп до информация21 АСП предостави на
БХК справка, съгласно която броят на разкритите резидентни услуги през
2015 г. е общо 31, от които:
●● 16 ЗЖ за хора с умствена изостаналост
●● 4 ЗЖ за хора с психични разстройства
●● 7 ЦНСТ за възрастни хора с умствена изостаналост
●● 4 ЦНСТ за възрастни хора с психични разстройства.
В началната идея за деинституционализация бе заложено извеждане на потребителите от СИ и настаняването им в алтернативни услуги.
На по-късен етап тези извеждания намаляха, а в алтернативните услуги
започнаха да се настаняват повече потребители от домашна среда, а не
от СИ. Аргументите за това бяха, че потребителите от СИ не биха се справили с по-независим начин на живот. От посочената по-горе справка на
АСП става ясно, че през 2015 г. общо 136 потребители от специализирани
институции са били изведени в социални услуги в общността – резидентен тип, а 17 от потребителите на социални услуги в общността – резидентен тип, са били приети (по-скоро върнати) в ДВХУИ или ДВХПР.
Няма информация обаче колко от потребителите на СИ са били
върнати в домашна среда. В опита да се извеждат потребители от спе20 „Министър Ивайло Калфин: Към средата на 2016 г. ще сме готови с новия проект на Закона за
социалните услуги“, достъпен на: http://www.focus-news.net/news/2015/12/11/2164310/ministarivaylo-kalfin-kam-sredata-na-2016-g-shte-sme-gotovi-s-noviya-proekt-na-zakona-za-sotsialniteuslugi.html.
21 Агенция за социално подпомагане, Информация, получена по реда на ЗДОИ от БХК с № 92 - 58
от 2 февруари 2016 г.
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циализираните институции неколкократно АСП разпорежда на директорите да издирват техни роднини и близки и да разпращат писма с уведомления, че могат да си ги вземат обратно в домашна среда. В няколко
от СИ, в които по-голямата част от потребителите идват от домове за
деца, след като са навършили пълнолетие, персоналът съобщава, че роднини или близки имат не повече от 15% от потребителите. В останалите
СИ роднини и близки имат от 30 до 50% от потребителите. Такива писма
до близките се разпращат ежегодно. По сведения на директорите обаче
отговори се получават от по-малко от 50% от адресатите. Така например
в ДВХУИ в с. Лозево при налични 90 потребители са били открити роднини на около 30 домуващи, на които са били разпратени писма. Получени
са били не повече от 20 отговора, като всички са съдържали откази да
се вземат потребителите и в повечето от тях роднините са писали, че са
много доволни от грижите, които осигурява домът. Подобна е била картината и в другите СИ – отговорите са били повече или по-малко вежливи откази да си вземат обратно близкия родител, дете или роднина.
В началото на 2013 г. в ДВХПР в с. Правда след издирване на роднини на потребителите им е била разпратена Декларация за реинтеграция,
която по-скоро е Декларация за отказ от реинтеграция. Цитираните
по-долу отговори на роднините представят неуспеха на мисията по връщане на потребителите в домашната им среда:

Обяснителна записка (от племенница на потребител от
ДВПР в с. Правда, който е с ампутация на двата крака) по
повод процеса по деинституционализация:
Информирани сме за процеса по деинституционализация,
който протича, и се надяваме вуйчо ми да получи възможността
да продължи пребиваването си в ДВПР в с. Правда.

Декларация от М. Ц. (р. 1949 г.) за нейния съпруг С. Ц.
(р. 1949 г.) от гр. Варна:
...съпругът ми да остане в специализираното заведение
до края на живота си, защото ще отнеме живот, без да носи
отговорност. Информирам социалните власти за пълната
невъзможност за неговата реинтеграция в семейството и
обществото.

Писмо от родителите на А. А. (р. 1972 г.) от
гр. Исперих:
С голяма болка и мъка Ви уведомявам, че не можем
да го вземем при нас и да се грижим за него. Заявяваме, че
периодично ще идваме на свиждане и ще ви помагаме при
отглеждането. В дома се чувства по-добре, на по-сигурно
място.

Случаите на връщане в домашна среда са били единични в няколко от домовете (Драганово, Пъстрогор, Радовец, Петково, Ровино), като
повечето от тях са се случили в началните години на процеса на деинституционализация, и то по отношение на потребители, които все още не
са били трайно институционализирани и са имали отговорни близки и
роднини. Общият отговор на персонала за връщането на потребители в
домашна среда е следният: Близките се страхуват, че ще им ги върнем,
много дълго време са чакали да бъдат настанени. Преди настаняването не са получавали други социални услуги. От всичките 100 само 5-6
могат да живеят в ЗЖ, но няма места.
В карето по-долу е описана трайно функционираща практика на
приемна грижа за потребители от СИ, която все още не е намерила законодателна рамка:

Как зависимостта се превръща в автономност?
Паралелно с дефектите на институционалната
грижа и изолираната среда в ДВХУИ в с. Куделин, в така
нареченото НИЩО (от интервюиран местен жител),
БХК попадна за пръв път на реализиран нов модел на
деинституционализация. Това бе практика, която напомня
модела на приемна грижа за деца. В резултат на връзка,
създадена през годините с местни семейства, живеещи
в региона, 18 потребители от ДВХПР са били приети
като членове на тези семейства и живееха с тях по
модел, наречен в общността „реинтегриране в разширени
приемни семейства”. Формално потребителите се водят
като ползващи отпуск, но реално те са реинтегрирани в
общността.

–>

Неслучващата се деинституционализация на лицата с умствени затруднения в България

Екипът на БХК разговаря на място с представители
на 3 семейства, реализирали на практика ресоциализация
на лица, настанени от години в институцията.
Изводът е, че резултатът от тази форма на
деинституционализация е изключително продуктивен.
Потребители и семейства изразиха категоричното
си удовлетворение от съвместния си живот. Налице
и в трите случая бе не само напредък в личностното
развитие на потребителите от ДВХПР, но и изградена
двупосочна силна емоционална връзка.
Наложената от „живия живот“ в община Брегово
добра практика на приемно семейство за лица със
специални потребности би трябвало да бъде подкрепена и
нормативно от държавата по модела на професионалната
приемна грижа за деца. Нормативното регламентиране
на модела, възприет от община Брегово, би насърчило и
подпомогнало процеса на деинституционализация за лица
с умствена изостаналост и психични разстройства от
специализираните институции в страната.

	Защитени жилища
Първите извеждания на потребители от СИ в ЗЖ започват още
през 2004 г. При началния подбор е имало потребители, за които е било
отчетено, че ще могат да водят по-независим начин на живот и да се грижат за себе си в ЗЖ, а с придобиването на социалните умения ще могат
да заживеят самостоятелно в общността. Тоест очаквало се е престоят
им в ЗЖ да е временен като стъпка към реална деинституционализация.
Да, ама не. През 2004 г. шест жени от селище „Качулка“ са били подбрани и изведени в първото защитено жилище – държавно делегирана
дейност. До февруари 2016 г. (12 години по-късно) същите тези жени продължаваха да живеят в защитеното жилище, като за нито една от тях не е
било отчетено развитие, което да им позволи да живеят самостоятелно.
На практика ЗЖ се е оказало не преходно звено към независимия живот,
а крайна спирка.
Към април 2016 г. в страната са разкрити 128 защитени жилища, от
които 97 за възрастни с умствена изостаналост и 31 за възрастни с психични разстройства.
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ФИГУРА № 4

Брой и профил на защитените жилища
Източник: Агенция за социално подпомагане
разстройства
31 Психични

изостаналост
97 Умствена

Както в специализираните институции, и в ЗЖ БХК установи неспазване на профила при настаняване на потребители. Макар и не в големи
съотношения, в някои от жилищата, предназначени за хора с умствена
изостаналост, бяха настанени хора с водеща психиатрична диагноза (найчесто в ЗЖ за хора с умствена изостаналост по един-двама потребители
не отговаряха на профила на жилището). По същия начин в ЗЖ за хора с
психични разстройства имаше случаи на настанявания на потребители с
умствена изостаналост.
Сградите и материалните условия в алтернативните услуги варират от луксозни в новопостроени сгради до мизерни в приспособени за
целта стари къщи. В по-малките населени места това са приспособени
стари къщи, неизползваеми детски градини или училища, а в тези от тях,
функциониращи на територията на специализираните институции, са или
обособени сгради, или отделни коридори в по-големите сгради, например на поликлиники или СУПЦ. В градовете освен общински сгради макар и рядко се използват и по-големи апартаменти на първия и втория
етаж в жилищни блокове.
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Защитеното
жилище
за
хора
с
умствена
изостаналост в гр. Монтана е на първия етаж в
тристаен апартамент в жилищен блок. Капацитетът
му е осем места, всичките заети. Две стаи по 3 легла
и една стая с 2 легла. Апартаментът се състои от
3 стаи – спални, едно средно помещение, в което има
3 дървени маси и малка кухня. Дръпнатите плътни
завеси и затворените прозорци допълват усещането
за ограничено пространство – задушно. Настанените
млади мъже (от 20 до 34 години) са изведени от ДДМУИ
(Берковица, Крушари, Видраре). Радой, изведен от дома
във Видраре, се е занимавал с народно пеене (конкурс в
Истанбул, занимания в дома). В момента няма такава
възможност и той стои по цял ден, спи или слуша
музика, не излиза, не познава други хора извън ЗЖ, чува
се по телефона с директора на дома във Видраре. Имал е
проблемно поведение след преместването.
Всички казват, че искат работа с изключение на
Радой. Някои си намират сами работа (по къщите на
хората), един е регистриран в Бюрото по труда, съобщи
пред БХК психологът на ЗЖ. Има трудотерапевт, който
ги занимава. В Помощно училище в гр. Берковица учат
3 младежи (по време на посещението бяха на училище).
Взема ги микробус на училището.
След откриване на ЗЖ не са ходили никъде, „няма
транспорт“. Водят ги на обществени мероприятия.
Тези, които излизат от ЗЖ (училище, работа), имат
приятели. Не всички познават парите, само 3-4. Едно
момче, скачало в реката на Йордановден, само решило и
участвало.
В началото е имало проблеми със съседите. Според
психолога на ЗЖ е имало „по 30 сигнала на месец“,
основно поради силен шум, „в началото се обаждаха за
най-малкото нещо“. През деня са сами, през нощта има
дежурен. Храната се осигурява с договор за кетеринг
независимо, че специалността на тези, които учат, е
готварство. Трима души са на лекарствена терапия.
Само едно момче казва, че има приятелка. Мастурбират,
„казваме им да го правят насаме”.
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ФИГУРА № 5

Брой защитени жилища по години
(2006 – 2016 г.)
Източник: Агенция за социално подпомагане

128
112
96
78

31
31.12.2006 31.12.2009 28.02.2014 31.03.2015
71 УИ/25 ПР

85 УИ/27 ПР

03.2016

97 УИ/31 ПР

Само няколко са ЗЖ, които се помещават в новопостроени сгради
по защитени от общините проекти. Като най-стара резидентна ЗЖ продължават да се разкриват с най-бързи темпове. На Фигура 5 е представен
броят на защитените жилища по години.
Разгръщането на целия спектър от алтернативни резидентни услуги през последните десет години обаче не доведе до чувствително
намаляване на броя на потребителите в СИ. При посещения на място и
запознаване с начина на функциониране на защитените жилища веднага
става ясно, че реалната картина в тях противоречи на дефиницията за
защитено жилище, съгласно която то трябва да осигурява условия за „независим начин на живот“. Една от пречките да се изпълни това условие
е функционирането на ЗЖ в села, в които на потребителите не могат да
се осигурят социални контакти рехабилитационни дейности и смислени
занимания. Въпреки необходимостта да са в по-големи населени места
от всички 128 ЗЖ общо 45 ЗЖ (35%) се намират в села без изградена
инфраструктура, подпомагаща социалното включване на потребителите.
Позитивен пример за извеждане на потребител от защитено жилище бе констатиран в с. Гложене, община Козлодуй, където жена на 32

Неслучващата се деинституционализация на лицата с умствени затруднения в България

Защитено жилище в с. Раздол, община Струмяни

години първоначално е била наемана да се грижи за домашни животни
и да почиства в частен имот в близост до жилището, а на по-късен етап
е била ангажирана с работа за по-дълги периоди. Управителят е поканил нейния работодател на разговор и му е предложил да вземе жената
за постоянно, тъй като самият той живеел и работел в София, а жената
полагала грижи за имота и за “стоката му”. Собственикът се съгласил и
договорът за социалната услуга на потребителката бил прекратен. При
среща с нея стана ясно, че тя се чувства добре и се справя с грижите за
имота и за животните. Собственикът идва в селото през почивните дни и
е доволен от жената.
Разбира се, градската среда не е единственото условие за качеството на услугата. В един от случаите ЗЖ в гр. София е било закрито поради невъзможност да се осигури по-голям обем грижи, от каквито са се
нуждаели потребителите:
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ЗЖ към УМБАЛ „Александровска“ е било разкрито
по проект:
„Деинституционализация на болни с тежки психични
заболявания 2008-2009 г.“ с финансиране по програма
ФАР, МТСП (360 000 лв.). Екипът е бил ръководен
от проф. д-р Вихра Миланова. Първоначално са били
настанени седем потребители от ДВХПР в с. Пастра. По
думите на проф. Миланова екипът на ЗЖ не е участвал
в подбора на потребителите преди извеждането им от
големия дом. Самите те са били с тежки диагнози и много
съпътстващи заболявания. Преместването в големия
град е било травмиращо за тях. Нуждаели са се от много
повече грижи, отколкото ЗЖ е могло да осигури. Екипът
не е успял да трансформира ЗЖ в ЦНСТ, за да се увеличат
стандартът за издръжка и броят на персонала. Поради
това след изтичането му договорът за услугата не е
бил подновен. Потребителите са били настанени в ДПБ
в Карлуково и през август 2014 г. са били преместени в
новосъздадено ЗЖ към ДВХУИ в с. Подгумер. Този проект
е ярък пример за неадекватна употреба на европейски
средства.
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Защитено жилище в с. Богомилци, община Самуил

Само в няколко от защитените жилища БХК установи, че отделни
потребители са в състояние да водят сравнително независим начин на
живот. Тези няколко жилища (в Ловеч, Стара Загора, Благоевград) бяха в
централните части на големи градове – условие, без което е немислимо
да се води независим начин на живот. Такива добри практики в ЗЖ бяха
по-скоро изключение, отколкото правило. Позитивен пример за осигуряване на подкрепа на потребители, макар и не за независим живот, бе
констатиран в ЗЖ в центъра на гр. Ловеч.

Лилавата къща (снимка Андрей Гетов).

Защитеното жилище, известно в Ловеч като
Лилавата къща, е в самостоятелна двуетажна къща с
малък двор в центъра на града, в непосредствена близост до
административните, културните и обществените сгради.
Капацитетът е 6 места. Посрещат ме Илия и Нели.
Стаята на Илия и Нели по нищо не издава, че е на хора,
отгледани от институциите. Те се познават от домовете,
прехвърляни са в едни и същи и си вървят в комплект. Не са
интимни приятели, а нещо като брат и сестра, не срещат
пречки от персонала да съжителстват в една стая. Стаята
им не е голяма, но е уютна. Във всички стаи има телевизор.
Подът е от дървено дюшеме. Леглата са масивни, таванът
висок. Чисто, подредено. Красиви пердета и завивки, хубави
мебели. На първия етаж освен стаята на Илия и Нели се
намират и холът и кухнята. Илия разказва всяка придобивка
по времето на кое правителство е получена. Над леглото му
има голяма картина, рисувана на дърво – основни персонажи
в нея са футболисти от любимия му отбор, но и вградени
икони – изработил я е сам. Питам го кой го е учил – сам.
Видял в помощното училище, че един от учителите му
рисува и си казал “и аз искам” и започнал. В града го познават
и му поръчват да рисува икони за подаръци. С парите си
набавя материали. А ако останат - събира за техника. Така
си е купил музикалната уредба, която е подарил на Нели.
Сега събира пари за лаптоп. Имал е мобилен телефон, но го
продал…

–>

Илия е на 32 години – интелигентен, контактен, много
добре информиран (следи политическата и икономическата
ситуация в страната и по света ежедневно), с много точен
подреден изказ и бърза мисъл, приказлив, но премерен какво
може и какво не може. В хола на масата имаше бяла фланелка
и бои за текстил, започнал да рисува „на местата, където
най се цапа“, защото трудно било носенето на бели дрехи,
без да се захабяват.
Израснал е по домове, не знае нищо за родителите си.
В Славяново всички от дома посещавали помощно училище,
може би и затова е трябвало да бъде диагностициран с ЛУИ.
През 2007 г. му е била осигурена работа по проект в завод
„Балкан“. Проектът предвиждал участниците да излязат
на квартира и да започнат да живеят самостоятелно. Илия
се уплашил от мисълта, че ще се наложи да живее сам –
целият му живот бил минал по домове, и направил опит
за самоубийство (50 таблетки парацетамол). Лежал в
психиатрия и от тогава е на депакин. Искал е да продължи
образованието си, но от училището в Ловеч му казали, че не
може, защото имал завършен 8. клас в ПУ, а програмата на
ПУ не покривала материала в масовите. Илия се възмущава,
че децата в масовите училища, които познава (кара ролери
с тях), знаят по-малко от него.
Илия е дееспособен. На въпроса не му ли се иска понякога
да живее самостоятелно, отговаря – страх ме, цял живот
съм бил по домове, не мога да си представя да живея сам.
Илия е стряскащ пример как системата осакатява хора
с капацитет, нагаждайки диагнозите им за нуждите на
мястото, което им предопределя. Той попада в графата на
„деинституционализираните“ – реално е изведен от дом в
нова услуга, но под този привиден успех се крие провалът на
системата.
Друг потребител – Вальо, работи в бар-кафе в центъра
на града. Вальо е много елегантен – черен панталон с ръб,
риза и кожено яке. Има пръстен. Говорът му е затруднен,
но ако събеседникът е търпелив, се получава интересен
разговор. Оборот голям в заведението нямало, защото не
било на атрактивно място.
						

Елица Гергинова
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ФИГУРА № 6

Брой защитени жилища по области
Източник: АСП
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На Фигура 6 е представено разпределението на защитените жилища по области.
Във всяка област функционират ЗЖ, но териториалното им разпределение не е равномерно. То е обусловено от инициативността на
местната власт, в по-редки случаи и на неправителствени организации,
да откриват и доставят социални услуги. Основните индикатори за качеството на услугата в ЗЖ са свободно напускане на жилището и самостоятелно пътуване, наличие и разумно разходване на джобни пари,
външни контакти и участие в инициативи на местно ниво (чествания на
празници, спортни, културни, развлекателни дейности), полагане на възмезден труд, поддържане на външен вид, включване в подготовката на
храна, поддържане на материалната база и пр. Един от категоричните
критерии за самостоятелност на потребителите – липсата на дежурен
персонал през нощта, бе оспорен от повечето от работещите в ЗЖ, които
считаха, че е опасно потребителите да нощуват сами. Колкото повече от
изброените индикатори са в съвкупност за даден потребител, толкова
по-високо е качеството на използваната услуга. Анализът на ситуацията в
ЗЖ показа, че е възможно някои от тези индикатори да са налични за от-
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делни потребители, но в масовия случай се счита, че те нямат капацитета
да водят независим живот. Относителният дял на защитените жилища, в
които БХК констатира постигане на частични резултати (активни от един
до няколко от изброените индикатори за повечето от потребителите) бе
не повече от 10%. Всички останали ЗЖ възпроизвеждаха институционалния модел на обгрижване и не бяха в състояние да надграждат социални
умения на своите потребители. В действителност те изпълняват функцията на микродомове, а не на стъпалото между СИ и независимия живот.
Въпреки незадоволителното качество на услугите в защитените жилища
те са по-добри от услугите, които предлагат специализираните институции. Поради това капацитетът им е запълнен и към 31 декември 2015 г.
общият брой на чакащите за настаняване в тях възрастни хора с умствена
изостаналост и психични разстройства е 708. 22

	Центрове за настаняване от
семеен тип
Втората по значимост социална услуга от резидентен тип – ЦНСТ,
която започва да се развива след 2009 г., е определена по следния начин:
„Център за настаняване от семеен тип” е комплекс от социални услуги,
които се предоставят в среда, близка до семейната, за ограничен брой
лица - не повече от 15.23
На Фигура 7 е представен броят на ЦНСТ по години.
Както и защитените жилища, ЦНСТ са профилирани в зависимост
от диагнозите на потребителите, но в допълнение към тях функционират
и ЦНСТ за хора, страдащи от деменция (Фигура 8).
И в тази услуга БХК установи, че някои от потребителите не отговарят на профила. Най-често в някои ЦНСТ за хора с психични разстройства имаше от един до трима потребители с умствена изостаналост
и обратно – в ЦНСТ с профил умствена изостаналост бяха настанени потребители с психични разстройства.
На въпрос на БХК към АСП за броя на новооткритите услуги от
резидентен тип, които са разкрити в обособени части в непосредствена
близост до институциите или в техните дворове, бе получен отговор, че
общо седем (три ЗЖ и четири ЦНСТ) са разкрити на територията на закрити или функциониращи специализирани институции – ДДУИ, ДДЛРГ
и ДВХУИ. В случай че новите услуги са разкрити като придатък към спе22 Агенция за социално подпомагане (2016). Информация, получена по реда на ЗДОИ от БХК с №
92-58 от 2 февруари 2016 г.
23 Допълнителни разпоредби към Правилник за прилагане на Закона за социалното подпомагане,
чл. 26.
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циализирани институции, ефектът от дейността им е по-скоро симулативен и с изключение на по-добрите битови и хигиенни условия те не са в
състояние да постигнат по-високо качество на услугата от това в голямата институция. Обективна пречка пред подкрепата за независим живот
и социалното включване на потребителите на тази резидентна услуга е
и фактът, че относителният дял на ЦНСТ, функциониращи в села, е 54%.

ФИГУРА № 7

Брой ЦНСТ по години
Източник: Агенция за социално подпомагане
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Брой и профил на ЦНСТ
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8 Задеменция

психични
24 Заразстройства

БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ

умствена
22 Заизостаналост

59

2 ЦНСТ към ДВХУИ с. Батошево
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Сграда на ЦНСТ в с. Ахматово – бивш пансион към помощно училище

ИНСТИТУЦИАЛНО БЕЗВРЕМИЕ – 2
Междуселски път, насреща по баира се стича вода –
голям водопад в гората. Неестествена картина, сякаш реката
извира от върха.
Малка, ръждясала, трудно забележима табела. Тесен път
след завой, криволичещ покрай канал. Фабрика за обработка на
дърво. Ако насреща се появи кола, няма разминаване. Път в
нищото, жив човек няма.
Шум на стичаща се вода. Тишина около висока метална
ограда.
Зад решетките тича дребен мъж с връзка ключове в ръка.
В далечината бавно и величествено крачат две едри жени.
Зад оградата на двора трябва да има около 40
институционализирани мъже и 25 деинституционализирани.
Разликата между едните и другите – 100 метра между
двете сгради, където спят. В едната сграда е институцията;
в другата – ЦНСТ, услуга в общността от резидентен тип.
Има някаква неловкост, нещо неестествено – не разбирам
какво.
Питам се къде е разликата между дома и ЦНСТ? Намирам
отговори – в ЦНСТ белят картофи, в дома може и да не знаят
какво е картоф. В ЦНСТ има дневна с диван, секция и телевизор
на нея, в дома има дневна с пейки, а телевизорът е на стената;
В ЦНСТ кухнята и столовата са на 2 метра от кревата, а
в дома - на цели 300 - 400 метра. Много сериозни различия,
достатъчни за по-високия финансов стандарт на ЦНСТ.
Какво е онова неестествено нещо, витаещо във въздуха?
Случайно ли е, че жените май са сякаш по-едри от мъжете,
а мъжете някак дребни, свити, сиви? Ето го онова странно
усещане: жените, облечени с власт – контролиращи, поощряващи,
онова „всичко, което имат домуващите“. Хиперболизация на
образа на жената, доведена до крайност – гротеска. Жените
винаги са били такива за трайно институционализираните
мъже – спомените са още от детските домове – в дома за
бебета и после в дома за по-големите деца и после тук.
Дали някой от мъжете, институционализирани или
деинституционализирани, ги вижда като сексуален обект? Пази
боже, чувам ли се изобщо какво питам! Това може да се случи в
света преди ръждивата табела и завоя на междуселския път.
Тишина по тесния път обратно. Големият водопад в гората
привлича вниманието - изкуствено създаден, неестествен.
						

Надежда Денева

Наличието на подобни резидентни услуги е в пълно противоречие
със стандартите и критериите за местоположение и материална база на
ЦНСТ, които изискват:
●● ЦНСТ да се развива в населени места, където има развита
и ефективно действаща система от услуги в общността –
социални, образователни, културни и спортно-развлекателни
услуги.
●● Необходимо е населеното място да разполага с възможности
за осигуряване на специализирана медицинска помощ и
рехабилитация.
●● В населеното място е необходимо да има подготвени или с
подходящо образование, опит или квалификация специалисти,
за да се осигури човешки ресурс за функциониране на
социалната услуга.
●● ЦНСТ да се намира в населени места, в които са изградени
транспортни и комуникационни връзки.24

ФИГУРА № 9

Брой ЦНСТ по области
Източник: АСП
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24 Методическо ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната услуга
„Център за настаняване от семеен тип за лица“, достъпно в интернет на адрес:
http://www.asp.government.bg/ASP_Files/SISURT/хх-РД01_0401_от_02.04.2013___17_28_2.tif.
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Така формулирани, стандартите не могат да бъдат спазени за повече от половината ЦНСТ в страната. Основателно възниква въпросът защо
отговорните държавни служители от АСП не зачитат правилата за местоположение и материална база и защо лицензират и разрешават откриването на социални услуги, които са в грубо противоречие с наложените
стандарти и критерии.
Като услуга, предназначена за потребители с по-голяма необходимост от грижи в сравнение със защитеното жилище, за ЦНСТ са предвидени по-висока издръжка и по-голям коефициент за персонал, включително медицински. Поради това броят на ЦНСТ е значително по-малък
от този на ЗЖ. На Фигура 9 е представено разпределението на ЦНСТ по
области.
Както и на защитените жилища, териториалното разпределение на
ЦНСТ е неравномерно. Отново с най-голям брой на тази услуга са областите Видин и Благоевград, а десет от областите не са развили услугата не
поради това, че нямат необходимост от нея, а поради липса на инициатива за нейното разкриване.
В региони със слабо развита икономика социалните услуги осигуряват препитание на значителна част от населението. По сведение на
управители на алтернативни услуги по-голямата част от стандарта (парите) отива за заплати на персонала и по-малка част – за издръжката, като
съотношението заплати – издръжка е дори по-голямо от 60% на 40% (в
полза на заплатите). През май 2015 г. БХК извърши проучване на броя на
резидентните услуги във всяка област и установи, че най-много услуги
са развити в области с висока безработица. Изследването на броя на услугите от резидентен тип на глава от населението по области показа, че
област Видин е на първо място с една резидентна услуга на 5000 жители.
Следват областите Кюстендил и Силистра с една услуга на 17 000 жители. На последните места са областите София-град и София-област с една
услуга на 216 000 и съответно на 247 000 жители. Тоест услугите в отделните области не се залагат съобразно потребностите, а за да осигуряват
работни места. (Така например, ако в София-град на всеки 5000 жители
функционираше една резидентна услуга, броят на ЗЖ и ЦНСТ трябваше
да е не 5, а 43.)
Третата социална услуга от резидентен тип – преходно жилище, се
финансира като делегирана от държавата дейност от 1 януари 2009 г. То
е описано по следния начин: Преходни жилища са форми на социални
услуги, в които хората водят независим начин на живот, подпомогнати от професионалисти, с цел подготовка за извеждането им от
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специализирана институция.25 Това е най-малко развитата резидентна
услуга. Шест от общо единадесетте жилища функционират в дворовете
на СИ, а други са част от СУПЦ. Въпреки че би трябвало да подготвят
потребителите за извеждането им от СИ, самите извеждания не се случват поради невъзможност да се осигури последваща подкрепа за реален
независим живот.

	Центрове за настаняване
от семеен тип за деца и
младежи с увреждания
В хода на изпълнението на проект „Детство за всички“, който стартира през 2010 г., във всяка област по оперативни програми „Регионално
развитие“ и „Развитие на селските райони“ започна изграждане на инфраструктура за настаняване на децата и младежите от ДДМУИ. Целта
е до 2014 г. да се закрият сегашните домове за деца с увреждания. Ще
бъдат изградени нови 149 центъра за настаняване от семеен тип, където ще живеят до 12 деца и необходимият за тях персонал.26
25 Пак там, чл. 32, 33
26 „Детство за всички“ – проектът за деинституционализация на децата с увреждания, достъпен на:
http://sacp.government.bg/bg/evropejski-programi-i-proekti/proekt-detstvo-za-vsichki/.
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Сграда на ЦНСТДМУ в гр. Ботевград

От сайта на ДАЗД става ясно, че проектът е бил насочен към близо
1800 деца над тригодишна възраст и младежи с увреждания, настанени
в 24 ДДМУИ и 31 ДМСГД. Средствата за проекта са били осигурени от
няколко европейски оперативни програми – около 80 млн. лв. за инфраструктура по ОП „Регионално развитие“ и „Развитие на селските райони“
и 23 млн. лева за издръжка на услугите по ОП „Развитие на човешките
ресурси“. Поради това сградите на ЦНСТ, трансформирани по-късно на
ЦНСТДМУ, са нови постройки, боядисани в свежи цветове, на един или
два етажа с обширни дворове.
Сградите най-често контрастират на околната среда с луксозното
си изпълнение, големите прозорци и оригиналните конструктивни решения.

В едно от трите ЦНСТДМУ в гр. Монтана няма
малки деца, повечето са младежи, 20-30-годишни. Две
момчета, изведени от ДДЛРГ в Берковица, ходят в масово
училище. Сградата е нова, стаите са с по 2 легла. В това
ЦНСТ забелязваме охранителни камери, включително в
спалните има камери навсякъде, това улеснява персонала,
мисля, че това е по проекта и така е и в другите ЦНСТ,
ние се виждахме на срещи с колеги от други ЦНСТ – те
казват, че също имат камери, сподели управителят
на ЦНСТДМУ, като поясни, че всички се хранят само с
лъжици, тъй като така е по методика, не може да го
променим.

През 2014 г., след като стана ясно, че значителна част от децата в
ЦНСТ с навършване на пълнолетие трябва да бъдат измествани в ЦНСТ
за възрастни, АСП възприе идеята потребителите на възраст над 18 години да си остават в ЦНСТ до навършване на 29 години. Предстоящото
закриване на домовете за деца с увреждания, в които по информация на
ДАЗД към 31.12.2014 г. общо 53% от потребителите са били на възраст над
18 години, допринесе за създаване на нова форма на социална услуга –
ЦНСТДМ. За тази комбинирана услуга бе разработено ново методическо
ръководство, което да се прилага и за ЦНСТ, които тепърва се откриват за
целевата група деца и младежи. Съгласно това ръководство за потреби-
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телите на новата услуга ЦНСТДМ трябва да са изчерпани възможностите
за връщане в семейството или да е необходимо да бъдат подкрепени, за
да водят самостоятелен начин на живот. Във втория случай основателно
възниква въпросът защо за такива потребители не е предвидена услугата
ЦНСТ за възрастни или защитено жилище. Обособяването на услуги за
100% потребители със специални нужди беше считано за крайно нежелателно по предходните методики за ЦНСТ за деца (като се препоръчваше настаняването на деца с увреждания да става в съотношение 2-3 деца
с увреждания към 5-6 деца без уврежания при капацитет 8 деца).
При обсъждането на капацитета на новите ЦНСТ не е било прието
предложението на НПО той да не надвишава осем потребители. В крайна
сметка се е наложила идеята капацитетът им да е общо за 14 потребители – 12 от институции и две места във всяко ЦНСТ за кризисно настаняване от общността. Въпреки това в Методическото ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната услуга ЦНСТДМ капацитетът
на центъра е определен до 15 деца/младежи.
До края на 2015 г. всички ДДМУИ в страната бяха закрити. Към март
2016 г. в страната функционират 140 ЦНСТДМУ, като в по-голямата част
от тях има незаети места. Само на територията на Столична община бяха
изградени 13 ЦНСТДМ и 3 защитени жилища. За цялата страна по данни
на АСП само за месеците ноември и декември 2015 и до средата на януари 2016 г. бяха изградени 55 ЦНСТДМ. За да стане ясно какъв е общият
брой на младежите над 18 години с психични разстройства и умствена изостаналост, настанени в ЦНСТДМУ, към края на 2015 г. БХК отправи
официално запитване до АСП и получи отговор, съгласно който ...агенцията не администрира в централизираната информационна система
информация по посочените критерии, предвид на което обективно не
бихме могли да предоставим такава.27 При проверка на БХК в няколко
ЦНСТДМУ се оказа, че отговорът на АСП е лъжа. Управителите на тези
услуги ежемесечно попълват и изпращат в АСП следната справка по пол
и възраст за потребителите.
Това означава, че АСП разполага с такава информация, но не желае
да предостави обобщена справка на БХК за броя на пълнолетните лица,
настанени в ЦНСТДМУ – вероятно поради опасението, че в тези резидентни услуги, в които настаняването на пълнолетни лица би трябвало
да е по-скоро изключение, потребителите над 18 са повече от децата на
възраст под 18 години.
Темповете на разкриване на ЦНСТДМУ са изключително интензивни, което е свързано с назначаване на квалифициран персонал, който да
има капацитета да подсигури необходимото качество на услугата. При
стартирането на проекта „Детство за всички“ общо 5 млн. лева са били
27 Агенция за социално подпомагане (2016). Писмо до БХК с изх. № 92-1306 от 22.01.2016 г.
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определени да „...се инвестират в хората – за обучения, супервизии, подготовка за преместване на персонала“.28 На настоящия етап много от щатовете за специализиран персонал, каквито са рехабилитаторите, стоят
незаети поради недостига на кадри и ниското заплащане.
Наблюдението на БХК на ЦНСТДМУ открои сериозен проблем,
свързан със съжителство между малолетни, непълнолетни и пълнолетни
лица. В няколко от посетените центрове съжителстваха както деца на 10
- 12 години, така и потребители над 30-годишна възраст, а в ЦНСТДМУ в
гр. Монтана бе настанен потребител на 47 години.
Смесването на деца и пълнолетни лица в тези услуги е пречка за
диференциране на потребностите им и за осигуряване на дейности и индивидуални и групови грижи. По мнение на някои от управителите на
тези услуги съжителството на деца и възрастни се отразява негативно на
децата, които започват да подражават на агресивни прояви на възрастните в опитите им да привлекат внимание или да изразят емоциите си.
В един от посетените ЦНСТДМУ бе разказано за случай на мастурбиране на пълнолетен потребител пред очите на малолетни и непълнолетни деца. В друг от центровете са се случвали конфликти, спречквания
и удари между деца и възрастни потребители, като рискът за децата при
такива инциденти не е за пренебрегване. За разлика от другите услуги от
резидентен тип (ЗЖ, ЦНСТ), които са профилирани в зависимост от диагнозите (за лица с УИ и за лица с ПР), съжителството в ЦНСТДМУ на двете
категории потребители също има негативен ефект върху съвкупността
от рехабилитационни и терапевтични дейности в тях. Не е за пренебрегване и фактът, че общо около 15% от всички ЦНСТДМУ са изградени в
села (с. Вълково, с. Първомай, община Петрич, с. Тополи, с. Нареченски
бани), в малки градчета, в ромски махали или в крайни квартали, където
са използвани налични общински терени. В такива ЦНСТДМУ е трудно да
се наеме и задържи професионален персонал, не е развита инфраструктура и няма близост до образователни, културни и спортни институции
и транспортни улеснения. Услугите от този тип се превръщат в микродомове, които нямат капацитета да работят за социалното включване на
институционализираните потребители.
След оповестяването на проекта „Детство за всички“ в началото
на 2011 г. Национален алианс „Усмихни се с мен“ – родители и приятели
на деца с увреждания, разпрати на отговорните институции от изпълнителната власт (МТСП, АСП, МРРБ, ДАЗД и министъра по управление
на средствата от ЕС) протест срещу проекта за изграждане на алтернативни услуги за настаняване на деца. Основният акцент на протеста –
28 Страница „Детство за всички“ – проектът за деинституционализация на децата с увреждания,
интернет страница на Държавна агенция за закрила на детето, достъпна на адрес:
http://sacp.government.bg/bg/evropejski-programi-i-proekti/proekt-detstvo-za-vsichki/.
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ЦНСТДМУ в краен квартал на София

„ЦНСТ – петзвездна луксозна услуга за институционално отглеждане на деца“, бе изведен от загрижеността, че не трябва да се подкрепя
инвестирането на допълнителни средства за построяване на почти двойно повече ЦНСТ, които са ...необходимо зло и които към днешна дата
ще спасят децата с увреждания от институциите, от смърт, глад,
мизерия и ужасите в тях, но ако нямаме и не съхраняваме всекидневно
изостреното разбиране и чувствителност към тях като към зло и
изключителна опасност за целия процес на деинституционализация,
ние ще обречем хиляди деца с увреждания на луксозна институционализация.29 Допълнителни мотиви към становището бяха, че не трябва да
се наливат още и още пари в създаването на луксозна институционална услуга за отглеждане на деца с увреждания, след като, ако се запуши
29 Становище от Национален алианс „Усмихни се с мен“ – родители и приятели на деца с
увреждания относно алтернативните услуги за настаняване на деца по проект „Детство
за всички“ и изискванията към тях, достъпно в интернет на адрес: http://usmihnisesmen.org.
ukwsp2.com/Усмихни%20се%20с%20мен-1/СТАНОВИЩЕ%20ОТНОСНО%20ЦНСТ-92.aspx.
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входът към институционализирането на децата, след 10 години няма да
има необходимост от такива ЦНСТ. В началото на 2016 г., когато парите
вече бяха усвоени и луксозните услуги функционират, се оказа, че загрижеността и протестът на Национален алианс „Усмихни се с мен“ са били
основателни. Много по-лесно за изпълнителната власт е да издържа луксозните микродомове, отколкото да работи по посока на де-ЦНСТ-ация,
замяна на грижата с подкрепа и осигуряване на независим живот и социално включване на децата и младежите.
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3. Настаняване на
лица с интелектуални
затруднения или
	психични разстройства в извънобичайна
семейна среда

Превенция срещу настаняване на лица с
интелектуални затруднения и психични
разстройства в извънсемейна среда
Според Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), а отскоро (след промените в началото на 2016 г.) и според
самия Закон за социално подпомагане (ЗСП) социалните услуги се предоставят в общността и в специализирани институции30. Настаняването
в специализирани институции се допуска само „след изчерпване на възможностите за предоставяне на социални услуги в общността“31, а те според ППЗСП32 са: личен асистент, социален асистент, домашен помощник,
домашен социален патронаж, дневен център, център за социална рехабилитация и интеграция, обществени трапезарии и услуги от резидентен
тип – център за настаняване от семеен тип, защитено жилище и преходно
жилище. На пръв прочит глава трета от ППЗСП, озаглавена „Социални
услуги“, представя системата като предлагаща специфична грижа или
30 Чл. 36, ал. 1 ППЗСП; Чл. 16, ал. 1 ЗСП (изм. – ДВ, бр. 8 от 2016 г.).
31 Чл. 16, ал. 2 ЗСП (изм. – ДВ, бр. 8 от 2016 г.); чл. 36, ал. 4 ППЗСП.
32 Чл. 36, ал. 2 ППЗСП.
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подкрепа, обусловена от конкретните нужди на потребителя, съобразена с неговите индивидуални възможности и потребности. Навлизането
в същността на първите в списъка услуги – личния асистент и социалния
асистент, неминуемо е свързано с възникването на въпроса дали това
наистина е така.
Логично е услугите да се създават за хората, които ще ги ползват,
т.е. потребителите с техните нужди да формират услугата, която да има за
цел максимално да ги удовлетвори. Стряскащо е, че в случая с услугата
„асистент“ причината за възникването ѝ е съвсем различна – да се осигури трудова заетост на безработни лица. Понятието личен асистент се
въвежда в социалната ни система от Програма „Личен асистент“, която
е част от Националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост“. Пилотната фаза на програмата е от 1 ноември 2002 г.
до 31 декември същата година, като е предвидено след 1 януари 2003 г.
по програмата да бъде осигурена квота за лични асистенти съобразно
подадените заявки от всяка община. По това време в ППЗСП, където се
изреждат видовете социални услуги, не е предвидено предоставянето на
услуга „Личен асистент“. „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ се появяват в нормативната уредба с изменение на ППЗСП, публикувано в ДВ бр. 40 от 2003 г., в сила от 1 май 2003 г. „догонвайки“
вече приетата национална програма, „бореща“ се с безработицата.
На 5 март 2004 г. министърът на труда и социалната политика утвърждава нова Национална програма „От национални помощи към
осигуряване на заетост“, която има за очакван резултат „осигуряване на
продължителна трудова заетост и социално осигуряване (до 31 декември
2004 г.) на трудоспособни безработни лица“.
Променено е заглавието, но не и същността на следващата програма, приета на 27 декември 2010 г. – Национална програма „Асистенти на
хора с увреждания“. Програмата се актуализира всяка година и е действаща и по време на изготвяне на доклада (последната ѝ актуализация е
от 19 януари 2015 г.).
Въпреки че „основна цел“ на програмата е „предоставяне на грижа
в семейна среда на хора с трайни увреждания или тежко болни самотни
хора“, дейността „личен асистент“ и дейността „социален асистент“ „цели
осигуряване на заетост на безработни лица“. Или с други думи казано,
водещият мотив за съществуването на услугите „личен асистент“ и
„социален асистент“ е осигуряване на заетост на безработни в трудоспособна възраст, а грижата за хората с трайни увреждания е на
втори план – резултат и функция на основната цел.
Дали този модел – други интереси, а не тези на потребителите – е
определящ при създаването и ползването на услуги и в частност такива,
обслужващи лица с интелектуални затруднения и психични разстройства,
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е един от въпросите, на които се търси отговор в настоящото изследване
на същността на социалната ни система по отношение на грижата към
хората с интелектуални затруднения и психични разстройства.
В Националната стратегия за дългосрочна грижа33, приета с Решение № 2 на Министерския съвет от 7 януари 2014 г., деинституционализацията на грижата за възрастни хора и хора с увреждания е насочена
към развитието на мрежа от услуги в общността и в домашна среда с цел
осигуряване на независим и достоен живот и пълноценно включване в
живота на обществото. Според стратегията преходът от традиционната за
България институционална грижа към услуги, предлагани в общността и
семейна среда, се реализира главно чрез разширяване на кръга на услуги
като дневни центрове, центрове за социална рехабилитация и интеграция, защитени жилища, развитие на модела за предлагане на услуги в
домашна среда (личен асистент, социален асистент, домашен помощник,
33 Национална стратегия за дългосрочна грижа, достъпна в интернет на адрес:
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=882.

ФИГУРА № 10 Схема на мрежата от услуги, предлагани в

общността и семейна среда, необходима за
реализиране на деинституционализацията
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домашен социален патронаж). Тази мрежа е предвидено да има превантивен характер по отношение на риска от настаняване в институции и
схематично е представена на Фигура 10.
Каква точно превенция от институционализиране и респективно
подкрепа при деинституционализиране предлага тази мрежа? Да започнем с услугите в домашна среда личен асистент и социален асистент.
Според допълнителните разпоредби на ППЗСП „личен асистент“ е
лице, полагащо постоянни грижи за дете или възрастен с трайно увреждане или за тежко болен за задоволяване на ежедневните му потребности34. А „социален асистент“ е лице, предоставящо комплекс от услуги,
насочени към социална работа и консултации на потребителите и свързани със задоволяване на потребностите от организация на свободното
време и осъществяване на контакти35. Докато личният асистент обслужва
физиологични и екзистенциални нужди на потребителя, ролята на социалния е да съдейства за удовлетворяване на по-висок ранг потребности,
свързани със социални връзки и общуване, внимание към себе си36.
Услугите се осъществяват по различни срочни програми, които осигуряват временна заетост/услуга за потребителите за по няколко месеца.
Тоест липсват устойчивост, сигурност, предвидимост. Липсва и единен
стандарт при какви обстоятелства едно лице има право на асистент – такава регламентация няма нито в ЗСП, нито в правилника за прилагането му. Всяка програма определя за целите си на какви условия трябва
да отговарят потребителите на услугата, както и предоставящите я. Така
например според една от програмите, осигуряващи личен асистент през
2015 г. – Национална програма „Асистенти за хора с увреждания“ (НП
АХУ)37, за услугата могат да кандидатстват лица с 90% и над 90% трайно
намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ. В случаите, когато поради недостиг на финансов ресурс
не могат да бъдат удовлетворени молбите на всички потенциални потребители, отговарящи на условията, включването в Програмата се осъществява по реда на подаването на молбите38. Независимо че критериите
са доста „отсяващи“, покриването им не гарантира на кандидат-потребителите осигуряване на личен асистент, защото бройките са ограничени.
По тази програма могат да бъдат наемани само безработни лица, имащи
право на помощи, които са в роднинска връзка с потребителя. Роднин34 §1, т. 17 ППЗСП (нова - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.)
35 §1, т. 18 ППЗСП (нова - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.)
36 Повече виж в Пирамидата на потребностите – йерархична система на потребностите на човека,
съставена от американския психолог Ейбрахам Маслоу. Тази система е представена за пръв път в
статията му от 1943 г. „Теория на човешката мотивация“ и по-късно е публикувана и разширена в
книгата „ Toward a Psychology of Being“.
37 Национална програма „Асистенти на хора с увреждания“, достъпна в интернет на адрес:
http://spravochnik.framar.bg/институции-и-организации/национална-програма-асистенти-нахора-с-увреждания.
38 Национална програма „Асистенти на хора с увреждания“, т. 2.1.3.
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ска връзка не се изисква за социален асистент, но социалните асистенти
също трябва да са безработни лица, които са регистрирани в дирекция
„Бюро по труда”. Потребители на „социален асистент“ освен лица с 90 и
над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на
увреждане, с определена чужда помощ, могат да бъдат и тежко болни
самотни хора със затруднено самообслужване, удостоверено с протокол
на ЛКК за представяне пред ТЕЛК. НП АХУ се осъществява чрез дирекции
„Социално подпомагане” за дейността „личен асистент” и чрез общинските администрации за дейността „социален асистент”. За да предложи
услуга „Социален асистент“ на жителите си, общината трябва да спечели
проект на конкурсен принцип пред Агенцията по заетостта. Тоест обхватът на програмата, въпреки че е национална, зависи от активността
на общините. Отпусканите бройки за „социален асистент“ в сравнение с
„личен асистент“ са много по-малко. През 2013 г. „социален асистент“ е
и изцяло временно прекратена заради липса на средства. През 2015 г. за
реализирането на НП АХУ от държавния бюджет са осигурени средства
в размер на 8 038 792 лв. и се реализира само дейност „личен асистент“39
(за „социален асистент“ не са предвидени средства), като са предоставени 2074 лични асистенти на лица.
Настаняването в специализирана институция или в услуга от резидентен тип административно се извършва от директорите на ДСП, които
като алтернатива на настаняването могат да предложат на нуждаещите
се единствено личен асистент по НП АХУ. Директор на ДСП сподели, че
в техния район само жителите на „махалата“ отговарят на изискванията
за личен асистент. Критериите са толкова ограничаващи, че ако в едно
семейство двама членове получават пенсия, вече няма да отговарят на
изискванията за „месечно подпомагане“.
През 2015 г. се изпълнява операция „Алтернативи – Фаза 2“ – проект
„Алтернативи – Фаза 2“, с конкретен бенефициент АСП с 281 партньори
(258 общини и 23 района на Столична община). По проекта е осигурено
предоставяне на социалната услуга „Личен асистент“ на потребителите
по проект „Подкрепа за достоен живот“, договорите на които са прекратени, считано от 1 януари 2015 г. Социалната услуга е предоставена на
потребители, живеещи в конкретните общини/райони, в продължение
на 4 месеца.40
На 18 март 2015 г. между Министерството на труда и социалната
политика в качеството му на управляващ орган по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ и АСП (в качеството ѝ на конкретен
бенефициент) беше сключен договор, с който стартира изпълнението на
39 Проект на Годишен доклад за 2015 г. за изпълнение на Плана за действие за осигуряване на
равни възможности на хората с увреждания 2014 – 2015 г., стр. 22, достъпен на
http://www.mlsp.government.bg/index.php?section=CONTENT&I=230, посетен на 29.02.2016 г.
40 Пак там, стр. 23.
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Проект „Нови възможности за грижа“. Общата стойност на проекта възлиза на 64 966 534,16 лева, от които 55 221 554,04 лева са средствата от
Европейския социален фонд и национално съфинансиране в размер на
9 744 980,12 лева. Продължителността на проекта е 13 месеца (до април
2016 г.) и се реализира в 28-те области на страната, като партньори са
всичките 265 общини. Целевите групи са: хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване, хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване, семейства на деца с
увреждания и самотно живеещи тежко болни лица. Разчетите са 12 000
лица да ползват по тази програма услугата „Личен асистент“.41 Към 8 юни
2015 г. броят на обслужваните от проекта хора с увреждания и хора с
ограничения или в невъзможност за самообслужване е 14 133 потребители, от които 3049 деца.42
Три месеца след стартирането на Проект „Нови възможности за
грижа“ започна подаването на заявления по нова програма „Независим
живот“, която отпуска 14 165 лични асистенти на хора с увреждания и
самотно живеещи възрастни. За разлика от останалите програми по тази
схема за асистенти могат да се наемат не само безработни, но и работещи хора. Възнагражденията се определят от общината, но не трябва
да бъдат по-малко от минималната заплата за страната. Програмата ще
продължи до края на 2017 г. и е на стойност 150 млн. лв., осигурени от
оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.43
„Има 3 пъти по-голямо търсене на услугата, затова търсим средства
за нейното разширяване“, обясни социалният министър Ивайло Калфин.44
„През април 2015 г. за лични асистенти по друга схема, „Нови алтернативи“, са кандидатствали около 42 000 души. Едва 13 000 от тях са получили
помощници. Самотно живеещите избират между социални асистенти,
които ще ги придружават до пощата или магазина, или домашни помощници, които да правят малки ремонти в дома им. Пенсионерите могат да
използват услугите и на лична мед. сестра, която да им дава хапчета или
да им измерва кръвното налягане. Програмата дава възможност на общините да кандидатстват за изграждането на социални звена, в които да
предоставят услуги за хора с увреждания и самотни пенсионери“.45
41 Статия „Стартира изпълнението на Проект „Нови възможности за грижа“, www.nasoki.bg, б.д.,
достъпна и в интернет на адрес: http://nasoki.bg/bg/8-novini/1790-2015-03-20-16-04-26.
42 Сайт на Агенцията за социално подпомагане http://www.asp.government.bg/ASP_Client/
ClientServlet?cmd=add_content&lng=1&sectid=8&s1=185&s2=186&s3=1742&ss=1894&st=1836&sel
id=1836.
43 Статия „Чакащите за личен асистент имат нова възможност чрез проекти на общините“, Агенция
за социално подпомагане, б.д., достъпна в интернет на адрес: http://www.asp.government.bg/
ASP_Client/ClientServlet?cmd=add_content&lng=1&sectid=8&s1=185&s2=186&s3=1742&ss=1894&st
=1836&selid=1836.
44 Статия „Наемат нови 14 118 лични асистенти“, www.News.bg, 09.05.2015 г., достъпна в интернет на
адрес: http://news.ibox.bg/news/id_167012152.
45 Пак там.
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Описанието на програмата дава отговор за по-голямото търсене:
демографските промени – застаряващо население и миграция на хората
в трудоспособна възраст, доведоха до огромен брой възрастни самотно
живеещи по родните си места хора, които имат нужда от подкрепа. Колко
са обаче нуждаещите се с увреждания, недължащи се на възрастови изменения, а именно с умствена изостаналост, психични разстройства или
физически увреждания? Колко от тях са получили асистентска помощ?
Колко са лицата, изведени от специализирани институции за лица с увреждания, на които са предоставени услуги „личен асистент“ и „социален
асистент“ по НП „Асистенти на хора с увреждания“, която изрично регламентира такава възможност?
Липсва официална статистика за броя на лицата с двигателни,
умствени или други увреждания у нас и в частност на хората с умствена изостаналост и хората с психични разстройства, които се нуждаят
от подкрепа.
По реда за достъп до обществена информация БХК направи опит
да се информира от АСП колко са назначените лични и социални асистенти на възрастни хора с умствена изостаналост и психични разстройства
по различните програми през 2015 г. В официалния отговор, подписан от
изпълнителния директор на АСП, се казваше, че Агенцията не разполага
с такава информация. И докато за услугите личен асистент и социален
асистент все пак е публикувана някаква макар и обща количествена информация, за услугата „домашен помощник“ няма и такава.
Програма „Независим живот“ финансира и услугата „Домашен
помощник“. „Домашен помощник“ е лице, предоставящо услуги в домашни условия, насочени към поддържане на хигиената на обитаваното
жилище, пазаруване и приготвяне на храна, пране и други комуналнобитови дейности.46
В периода от 1 май 2014 г. до 31 октомври 2015 г. Община Русе финансира социалните услуги „Домашен помощник“ и „Социален асистент“
в „Звено за услуги в домашна среда“ към Домашен социален патронаж –
Русе. За осигуряване на специализирани грижи на хора с увреждания и
самотно живеещи лица са били назначени 17 домашни помощници и 3
социални асистенти. За периода социални услуги са ползвали 84 потребители. От 1 ноември 2015 г. „Звено за услуги в домашна среда“ временно е преустановило дейността си, тъй като Община Русе е разработила
проектно предложение за безвъзмездна финансова помощ по Процедура № BG05M9OP0001-2.002 „Независим живот“ на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ за предоставяне на социалните услуги
„Домашен помощник“ и „Личен асистент“.
46 §1, т. 19 ППЗСП (нова – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.).
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Алтернативни на социалните услуги в „Звено за услуги в домашна
среда“ са услугите, предоставяни от Домашен социален патронаж – Русе,
които включват доставяне на храна в дома и почистване на жилището.47
„Домашен социален патронаж“ е комплекс от социални услуги,
предоставяни по домовете, свързани с доставка на храна; поддържане
на личната хигиена и хигиената на жилищните помещения, обитавани от
ползвателя; съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства при ползватели с увреждане; битови услуги и др.48
За разлика от досега разгледаните форми на социални услуги, при
които липсва единна регламентация на предоставянето им, домашният
социален патронаж е разписан в Правилник за социално обслужване на
лица и семейства49. Правилникът макар и стар (Приет с ПМС № 159 от
13.08.1991 г.) не е изрично отменен и все още е действащ. Според правилника Домашният социален патронаж е форма за обслужване по домовете на лица над 65-годишна възраст и инвалиди от първа и втора
група50, които са затруднени самостоятелно или с помощта на близки да
организират своя бит. Домашният социален патронаж се регламентира и
в Наредба № 4 от 16.03.1999 г. за условията и реда за извършване на
социални услуги, издадена от министъра на труда и социалната политика,
обн., ДВ, бр. 29 от 30.03.1999 г. Наредба № 4 е също остарял акт, но тъй
като и той не е изрично отменен, е действащ. За разлика от Правилника
за социално обслужване на лица и семейства, в чл. 6, ал. 1, т. 1 на Наредба № 4 е записано, че домашният социален патронаж извършва социални услуги по домовете на лица над 60-годишна възраст, а не над 65.
Практиката в страната е различна. Така например жителите на община
Бургас51 могат да ползват услугата, ако са на възраст над 60 години, а тези
на община Варна52, ако са навършили „пенсионна възраст“ (към 2016 г.
пенсионната възраст е 60 години и 10 месеца за жените и 63 години и 10
месеца за мъжете53); и двете общини обаче изискват намалена работоспособност над 71% като достатъчно условие за кандидатстване, предвидено и в Правилника, и в Наредбата.
Всеки общински домашен патронаж има определен капацитет. Не
е ясно дали капацитетите отговарят на броя на нуждаещите се.
47 Статия „Община Русе прекратява услугите „Домашен помощник“ и „Личен асистент“, www.
dunavmost.bg, 13.11.2015 г., достъпна в интернет на адрес: http://www.dunavmost.bg/Ruse/
News/32194-obshtina-ruse-prekratyava-uslugite-domashen-pomoshtnik-i-lichen-asistent.
48 §1, т. 20 ППЗСП (нова – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.).
49 Правилник за социално обслужване на лица и семейства, достъпен също в интернет на адрес:
http://www.lex.bg/laws/ldoc/2135530673.
50 Първа група инвалидност – над 90%; втора група инвалидност – от 71% до 90%.
51 http://www.burgas.bg/bg/info/index/925
52 http://www.socialnideinosti-varna.com/bg/subcategory/socialni-uslugi-za-vyzrastni/domashensocialen-patronaj/
53 http://www.noi.bg/pensions/grantpensions/1854-posv13 сайт на Националния осигурителен
институт, посетен на 23.03.2016 г.
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„Дневен център“ (ДЦ) е 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.54 Към месец
април 2016 г. в страната функционират 74 ДЦ за възрастни с увреждания
и 9 ДЦ за деца и възрастни с увреждания.55
„Център за социална рехабилитация и интеграция“ (ЦСРИ) е
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.56 Към месец април 2016 г. в страната функционират общо 82 ЦСРИ за възрастни.57
Настолното проучване на социалните услуги, предоставяни в домашна среда като превенция срещу извеждането на лица с умствена изостаналост и психични разстройства от домовете им и настаняването им
в специализирани институции или в алтернативни услуги от резидентен
тип, се оказа доста затормозяваща и трудна задача за юрист по образование с многогодишен изследователски опит, имащ достъп до интернет
и правноинформационни системи. Липсата на опростена, ясна, подредена система на социалните услуги в домашна среда прави ориентирането в нея истинско предизвикателство дори за хора без интелектуални затруднения, как тогава се очаква тя да се ползва от лица
с умствена изостаналост?! Макар и прочетеното по темата да остави
усещането у изследователя за безнадеждно изгубен някъде сред многото различни програми, остана някаква надежда – все пак наливането
в системата на огромни суми пари по толкова програми би трябвало да
осигурява на нуждаещите се необходимата им подкрепа, нищо че със
сигурност се нуждаеха от сериозна подкрепа, за да стигнат до подкрепата. Може би това все пак е възможно, ако социалните работници в дирекциите „Социално подпомагане” са факири, ориентиращи се успешно
в сложните лабиринти на програми и успяващи да изведат конкретния
потребител до услугата, от която се нуждае. Преди обаче да проследим
с конкретни примери от практиката дали това наистина се случва, нека
видим какво мислят самите потребители за системата, създадена да
работи за тях:
54 §1, т. 21 ППЗСП (нова - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.)
55 http://www.asp.government.bg/ASP_Client/ClientServlet?cmd=add_content&lng=1&sectid=24&s1=23
&selid=23, посетен на 12.04.2016 г.
56 §1, т. 22 ППЗСП (нова - ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.)
57 http://www.asp.government.bg/ASP_Client/ClientServlet?cmd=add_content&lng=1&sectid=24&s1=23
&selid=23, посетен на 12.04.2016 г.
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„България е единствената страна в Европейския съюз, в която хората с увреждания и родителите на деца с увреждания всяка година кандидатстват за личен асистент и се молят да бъдат одобрени. В Европа
човекът с увреждане разполага с бюджет за лична помощ и има свобода
и избор да го управлява.“
На 6 април 2016 г. пред Народното събрание се проведе ежегодният вече Национален протест за правoто на адекватна лична помощ за
деца/лица с увреждания.58 И тази година родители на деца с увреждания
изпратиха писмо до министър-председателя, министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, в което се казва,
че България е единствената страна в Европейския съюз, в която хората с
увреждания и родителите на деца с увреждания всяка година кандидатстват за личен асистент и се молят да бъдат одобрени. В Европа човекът
с увреждане разполага с бюджет за лична помощ и има свобода и избор
да го управлява.59 Поради липса на официална статистика за броя на децата/лицата с двигателни, умствени или други увреждания у нас, липсва и
адекватна социална политика, която да задоволи потребностите им.
За пореден път протестиращите настояваха да бъде приет закон за
личната помощ, който да уреди финансирането и от републиканския бюджет, както и лицата и родителите на деца с увреждания да управляват
сами личната си помощ. Според тях е недопустимо хората с увреждания и родителите на деца с увреждания всяка година да се молят за
правото си на достоен живот, разчитайки на програми и проекти.
Липсата на регистър и статистика за броя на лицата с увреждания прави
неефективни и безполезни всички оперативни програми, се казва още в
писмото.
На 23 септември 2015 г. за четвърта поредна година се проведе
поход за независимост за хората с увреждания, организиран от Центъра
за независим живот. Инициативата е израз на протест на хората с увреждания срещу корупционните и неработещи политики в сферата на
уврежданията в България, които през последните над 20 години изведоха
българите с увреждания на първо място по бедност в Европа. На него
те настояваха за качествено ново законодателство, напълно синхронизирано с Конвенцията на ООН за права на хората с увреждания.60 Според
Капка Панайотова от Център за независим живот един от големите парадокси на системата е свързан с т.нар. асистенти за хора с увреждания.
58 „Хората с увреждания на национален протест с искания за адекватна грижа“, http://radioblg.
bnr.bg/post/100677778/horata-s-uvrejdania-na-nacionalen-protest-s-iskania-za-adekvatna-grija,
посетен на 12.04.2016 г.
59 „Хората с увреждания на национален протест“ http://www.cross.bg/yvrezhdaniya-detzadetzata-1504075.html#axzz45apVCIUC, посетен на 12.04.2016 г.
60 Хората с увреждания потеглят на поход „Не съм роден тук“ http://www.dnevnik.bg/
bulgaria/2014/09/23/2385169_horata_s_uvrejdaniia_potegliat_na_pohod_ne_sum_roden/, посетен на
29.03.2016 г.
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Асистентите за хора с увреждания се случват на базата на няколко програми и една столична наредба за асистент за независим живот, т.е. това
не е държавна политика и програмите се случват година за година.
Как работи системата за превенция срещу настаняване на
лица с интелектуални затруднения и психични разстройства в специализирани институции при така очертаната липса на държавна
политика? Какво се случва с лицата с увреждания, когато те останат по
някаква причина без подкрепата на близките си. Следват описания на
няколко случая.

В.Цв.

В. Цв. е роден през 1968 г. в с. Замфир в близост
до град Лом. В досието му в Дома за възрастни хора с
умствена изостаналост – гр. Лом, където е настанен
на 11 октомври 2011 г., няма социален доклад, от който
да може да се проследи историята му. Според разкази на
директора на дома и социалната работничка В. Цв. е живял
с родителите си в семейния дом. Като дете е посещавал
общообразователно училище до осми клас. Баща му
построява в съседство на къщата им още една по-голяма,
за да може синът им да се задоми. Идеята му е била да му
намерят жена, която заради готовата просторна къща
и голям обработваем двор със селскостопанска постройка
да се съгласи да живее със сина им и да му помага, след
като те с майка му починат. Планът на бащата обаче
не се осъществява, тъй като жената не се задържа и
когато той и съпругата му умират, В. Цв. остава сам.
На 8 декември 2011 г. Окръжен съд – Монтана,
разглежда две искови молби за поставянето на В. Цв. под
запрещение – едната е на директора на дома, другата –
на първа братовчедка на В. Според съдебното решение
В. Цв. страда от умерена умствена изостаналост –
имбецилитас І степен и синдром на Даун. „Болестта му
се съпътства с епизодична агресивност към случайни хора,
както и закани за палеж на имуществото си. Болестта
му прогресира и той става все по-опасен за себе си и
околните. Безпомощното му състояние не му позволява
да се грижи самостоятелно за личните и имуществените
си интереси.“ Според съдебното решение позоваващо се на
заключението на съдебно-психиатричната експертиза,
В. Цв. е проходил и проговорил със закъснение. Ходил е на
училище, но е освободен поради необучаемост. Не е усвоил
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почти никакви знания и умения. Познава отделни букви, но
не знае да чете, да пише и да смята. Бил обгрижван изцяло
от родителите си – къпане, обличане, дори хранене. Не
знае да пазарува и не е помагал с нищо в домакинството.
Лекуван е неколкократно стационарно в ПО на МБАЛ –
Лом, по повод на агресивно и автоагресивно поведение.
Съдът поставя В. Цв. под пълно запрещение.
Противно на изложеното в съдебното решение е
написаното в оценката за изпълнение на индивидуалния му
план в дома, според която В. Цв. има изградени хигиенни
навици и умения самостоятелно да поддържа личната
си хигиена. Сменя си мръсните дрехи. Сервира си сам.
Храни се самостоятелно с прибори. Активно се включва
при хигиенизиране на помещенията и трапезарията.
Според служителите в дома В. Цв. има умения и желание
за земеделска работа, което показва, че той активно
се е включвал в обработването на градината в дома си.
Същият е „гальовен“, спокоен, не е конфликтен. В. Цв.
е контактен, посреща ни с усмивка и казва, че в дома е
временно, защото си има негова къща.
В. Цв. обаче не знае, че вече няма къща, защото
настойникът му – директорът на дома, отдавна я е
продал на община Лом (целия му наследствен имот за
по-малко от 6 хил. лв.) и вече година в бившия му дом
функционира защитено жилище за хора с психични
разстройства.
Логично възникват много въпроси. Първо, какви
социални услуги са били предложени на В. Цв., за да
остане той в дома си. Все пак условие за настаняване
в специализирана институция е изчерпването на всички
други възможности – асистентска грижа, домашен
помощник, домашен социален патронаж, дневен център.
Много често лица стигат до институции заради жилищен
проблем, но В. не само е имал собствено жилище, но е
имал и втора къща в съседство, която е могла да бъде
предоставена под наем или срещу грижа. Второ, защо, след
като вече имотът на В. е бил собственост на общината,
не е разкрито защитено жилище за хора с умствена
изостаналост, за да може В. да бъде върнат в дома си,
като потребител на услугата.
В отговор на първия въпрос БХК получи писмо по
запитване от ДСП – град Лом:
„Поради характера на заболяването си същият не е
бил в състояние самостоятелно да задоволява основните
си жизнени потребности. Липсата на други близки
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и роднини, които да му окажат подкрепа, е изчерпала
възможностите за обгрижване в семейна среда и е
наложила ползване на социална услуга в специализирана
институция, отговаряща на профила на заболяването
му и на волеизявлението в подадената от лицето молба,
а именно ДВХУИ. На територията на община Лом не
функционира социална услуга от резидентен тип за лица
с умствена изостаналост.“ За услуги в домашна среда
изобщо не става дума в писмото.
В изискания от БХК социален доклад-предложение,
с който се предлага дългосрочното настаняване на В.
Цв. в ДВХУИ – град Лом, пише: „Лицето не е ползвало
социални услуги“ и „В общността няма подходящ вид
социални услуги“.
Прагматичният отговор на втория въпрос защо не е била разкрита услуга с профил, отговарящ
на нуждите на В., за да може същият да се възползва
от услуга в бащиния му имот, е заради по-високата
финансова издръжка, която получават услугите за хора
с психични разстройства. На практика няма незаконни
действия, но не е ли естествено длъжностните лица в
социалната система да се ръководят от човещината,
а не да използват закона, за да действат нечовешки?!
Воден от последния въпрос, както и от резултати от
наблюдението на друга услуга от резидентен тип на
територията на същата община в същото село ЦНСТ
за хора с психични разстройства, които показаха, че не
всички потребители на центъра отговарят на профила
му, т.е. в него има лица и само с физически увреждания без
психични разстройства, БХК се обърна със запитване към
кмета на град Лом дали не може В. Цв. да бъде преместен
в защитеното жилище в родния му дом.
В получения отговор на кмета на община Лом
се казва: „Видно от Експертно решение № 0066 от
007/13.01.2012 г. на ТЕЛК за психични заболявания –
Враца, лицето В. Ив. Цв. е с водеща диагноза: умерена
умствена изостаналост, което не отговаря на
критериите за настаняване в социалното заведение
въпреки добрата оценка от изпълнението на индивидуалния му план в специализираната институция, където
в момента е настанен. Имайки предвид гореизложеното,
преместването му в Защитеното жилище за хора с
психични разстройства в с. Замфир не е възможно.“
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Уважаема госпожо кмет, защо да е възможно
ползването на услугата ЦНСТ за хора с психични
разстройства от лице без психично разстройство на
територията на Вашата община, а да не е възможно
ползването на услуга ЗЖ за хора с психични разстройства
от лице, което според съдебното решение за поставянето
му под пълно запрещение, на база на което се е стигнало
до отнемане на имота му в полза на общината, да е
записано, че е лекувано „неколкократно стационарно
в психиатрично отделение на МБАЛ – Лом, по повод
агресивно и автоагресивно поведение“?!

ЗЖ в с. Замфир, община Лом (бивш имот на потребител, настанен в ДВХУИ гр. Лом)

ОБЯВА ЗА ЧОВЕК
Търся отговорен държавен или общински служител,
който да извърши безотговорни административни
дейности.
Ако тази обява звучи странно, какво ще кажете за
историята, която провокира написването й:
Мъж на 48 години живее в ДВУИ, по документи
с умерена умствена изостаналост, завършил 8. клас в
масово училище. Живял е с родителите си до тяхната
смърт. След това е настанен в ДВУИ в същата община,
а малко по-късно е поставен под запрещение. Жилището,
оставено от родителите му, е продадено на общината
със съгласието на неговия настойник (директор на
ДВУИ). Намерението е било да бъде превърнато в ЗЖ за
хора с интелектуални проблеми, но по-късно е разкрито
като ЗЖ за хора с психични разстройства и в момента
там са настанени 10 мъже и жени с този профил.
Изграждането на ЗЖ е финансирано по проект по ОП
“РЧР“, при партньорството на международна организация,
защитаваща правата на хора с интелектуални
затруднения.
От ДВУИ, където сега живее този човек, казват,
че той може да живее сам вкъщи с подкрепа или в ЗЖ.
Защитеното жилище, което е създадено в къщата
на родителите му, има профил, който е различен от
неговото умствено увреждане, и това е причината да
не бъде преместен там. След като учтиво се запознава,
казва: „Аз за малко съм тук, защото имам къща.“
Ако мъжът бъде преместен в жилището на
родителите си, ще бъде извършено административно
нарушение, защото неговото увреждане не съвпада с
профила на ЗЖ. Ако питате дали има вече такива
прецеденти - хора с едни проблеми да се настаняват
заедно с хора с други проблеми? Е, има - даже в същата
община има ЦНСТ, където са настанени хора с различни
водещи проблеми: умствена изостаналост, психични
разстройства, сетивни увреждания, физически увреждания,
май само няма човек с деменция, за да е пълен списъкът
на целевите групи по ППЗСП.
Защо ми е човекът от обявата? И на кого да помогне на този институционализиран насила човек или на мен, на
социалния работник, който вече има съмнения за смисъла
на професията си? Не зная, но се питам какво да направя
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с тази история, която държа в ръцете си - защото
като социален работник не мога да забравя молбата на
този човек да се прибере вкъщи! Простете, той вече няма
къща - тя е продадена. И да не пропусна да кажа, че
в резултат от направената сделка човекът трябва да
плаща пълния размер на таксата в дома, правилата са
си правила и не може да има изключения, независимо от
конкретната ситуация. Зная, че има начин - може да се
намери документ с определено съдържание от определен
специалист, за да имаме „нормативно“ основание и да
преместим човека. Ама, ако го направим, няма да сме
по-различни от тези, които толкова законосъобразно са
действали до този момент.
Затова и написах обявата - търся служител на
общинско, регионално или национално ниво, който да
наруши шибаните правила.
Търся безотговорен служител, който да стане
отговорен човек!
					

М.А.

Надежда Денева

В ДВХПР – Радовци, М. А. е единствената, която
предприема „нерегламентирани екскурзии“. Срещам я в
коридора, заговаря ме. Контактна, добър събеседник – не
знае дали е поставена под запрещение, през 2014 г. е ходила
до Свищов с влака (без пари и билет), а от там стигнала
до Алеково, където е живяла преди настаняването ù в
институцията. Пита дали има шанс да излезе от дома.
Отиваме заедно в канцеларията и искаме досието ù.
М. А. е родена през 1981 г. Според документите ù
е с лека умствена изостаналост с трайни промени на
личността, недължащи се на мозъчно увреждане. Не е
поставена под запрещение. Подписала се е собственоръчно
на договора, който обаче не е прочела. Започва да го чете –
губи интерес, насочвам я към клаузите за прекратяване
на договора и тя сама прочита, че може да го прекрати,

което е новост за нея. Пита дали някой може да я държи
против волята ù, ако заяви, че прекратява договора,
обяснявам, че би било нарушение на правата ù. Според
социалния доклад М. е израснала в дом за сираци. Не е
знаела, че биологичната ù майка е жива и че се намира в
дома в Радовци. Миналата година при настаняването ù
за пръв път се срещат. В дома не живеят в една стая.
Майка ù според М. „не е в час“ и нямат някакви поспециални отношения, но се грижела за нея – нали ù е
майка. Като я видяла в какво състояние е, ù е простила,
че я е изоставила. Според документите М. има и брат и
сестра, които не познава. Според епикриза, издадена от
ДПБ в Царева кория, М. А. постъпила там на 28.05.2014
г. и е изписана на 26.06.2014 г. Според социален доклад на
ДСП – Свищов, М. сама е констатирала, че не е добре, и
е заминала за Царева кория, където е потърсила помощ в
психиатрията. Диагнозата от епикризата е параноидна
шизофрения. Епизодично протичане с прогресиращ
дефицит. Халюцинаторно-параноиден синдром. Промяна
на личността. В епикризата е проследена историята ù.
След раждането ù е оставена в дом „Майка и дете“ в
Дебелец. На 5-годишна възраст е осиновена от двойка,
която има и свои деца, но с подозрение, че осиновяването
е целяло получаване на общинско жилище. М. е била обект
на тормоз и унижение. Осиновителите се развеждат и си
я прехвърлят, въпреки това момичето завършва 8. клас с
добър успех. Започва да живее в интернат в село Алеково
и учи за специалност готвач сервитьор. На 16 години е
разсиновена. За неин настойник е назначен директорът
на интерната, след три години интернатът е закрит
и М. заживява в дома на директора. Два месеца работи
в студентски стол. Изкарва 6-месечен курс за шивачки
и получава международен сертификат по австрийски
проект. 9 месеца работи в шивашко ателие. Отключва
психично заболяване. Започва да води скитнически начин на
живот. Регистрирана е в село Алеково при възрастен мъж,
на който помага в домакинството. Първа хоспитализация
на 14-15-годишна възраст – ОДПЗС 25.10 – 19.12.1996
г., насочена от разпределителя за малолетни в Горна
Оряховица.
Характеропатия,
емоционално-волева
неустойчивост. 31.05 – 09.07.2001 г. ОДПЗС Велико
Търново – говорела нелепости, ходела боса, смятала, че
е преследвана. Следват хоспитализации – 2001, 2005,
2006, 2007 г., „нелепо и неадекватно поведение“; обича
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да пътува; като никой не ù спре на автостоп, ляга
пред автомобилите. През 2009 г. ражда дете, което е
осиновено. След като е изписана през май 2014 г. от ДПБ
в Церова кория, се връща в селото, но от ДСП в Свищов
решават, че М. не е добре, и изпращат документите ù
за прием в специализирана институция в ДСП в Севлиево,
откъдето я настаняват, за да бъде заедно с майка си.
Мотиви за настаняването – липса на близки, които да
полагат грижи, липса на жилище и необходимост от
цялостно обгрижване – в заповедта за настаняване пише
„дългосрочно предоставяне“ на услугата. Пенсията на М.
е 121 лв.
Как М. приема настаняването ù в институцията? –
„Животът ми прекъсна.“
Житейската ù история бе представена подробно
с цел проследяване предизвикателствата, които е
трябвало да преодолява и с които малко хора вероятно
биха се справили по-успешно, без да развият психично
разстройство. Случаят на М. не е лек, но тя не е получила
никаква подкрепа – шанс да остане в общността. Въпреки
че в социалния доклад, с който се прави предложението
за настаняването ù в специализирана институция, е
записано, че М. е спокойна, ориентирана за време, място
и собствена личност, говори разбираемо, има изградени
умения да се грижи за личната си хигиена, от ДСП не
са ù предложили никаква алтернатива на настаняването,
никаква друга форма на социална услуга, която да ù
позволи да остане в общността и да води достоен живот.
Какво би станало, ако М. реши да прекрати договора
за ползване на услугата?
Самоволно напусналите специализирана институция
(избягалите) след сигнализиране на органите на МВР
от служители на услугата се обявяват за издирване и
принудително се връщат в дома независимо от правния
им статус. На какво правно основание се прави това
за дееспособните потребители е въпрос, на който не
отговори нито един от запитаните директори на
институции.
Какво обаче ще се случи, ако дееспособен потребител
като М. с формално писмено предизвестие прекрати
еднолично договора за ползване на услугата, който
изрично съдържа такава възможност? На този въпрос
запитаните директори отговориха, че не биха могли
просто така да пуснат потребител, защото носят
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отговорност за него. Какъв е тогава смисълът на
този договор?! И кой им вменява тази отговорност? В
указателно писмо на изпълнителния директор на АСП
до директорите на регионалните дирекции за социално
подпомагане от 24 юни 2010 г. се казва, че „[договорът]
с дееспособен потребител може да бъде прекратен при
системно неспазване правилника за вътрешния ред само
при изключителни обстоятелства и след направена
програма за последваща подкрепа и осигурен ресурс
от страна на доставчика на социалната услуга“. В
повторно напомнящо писмо четири години по-късно
изпълнителният директор препоръчва едностранно
прекратяване
на
договорите
поради
нарушаване
правилника за вътрешния ред в социалните услуги при
изключителни обстоятелства да се предприема само
след изготвена програма за последваща подкрепа, „чиято
обезпеченост е гарантирана“.
Указателните
писма
не
са
противоправни,
доколкото касаят едностранно прекратяване на договора
от страна на изпълнителя и не засягат свободната воля
на потребителя. Разширителното тълкуване, което
се прави от администрациите, пренасящо указанията
и върху едностранното прекратяване на договора от
страна на дееспособен потребител обаче, би довело до
противоправен резултат, в случай че се приложи на
практика. Решавайки хипотетично казуса, директорите
обаче са единодушни, че ще предпочетат да нарушат
правата на дееспособен потребител с убеждението, че
такова поведение повелява отговорното отношение
на ръководител на институция, пред това да зачетат
волята на потребителя.

Неслучващата се деинституционализация на лицата с умствени затруднения в България

Д.

До 2012 г. младата Д. живее с родителите си в
семейния им дом в Благоевград. След смъртта на майка
си – за кратко е настанена в ЗЖ в Благоевград. В разговор с
управителя на жилището стана ясно, че Д. имала трайно
увлечение по мъж от Разлог, който измервал любовта ù
според парите, които Д. му изпраща, и тъй като нямала
работа, просела по заведенията. И тъй като в ЗЖ не
могли да я откажат от просията, сестра ù, студентка в
Холандия, решила да я прати в „затвор“, откъдето няма
да може да избяга, за да проси и да я излага, и далече от
Разлог за още по-голяма сигурност. Така Д. се озовава в
ДВХУИ в далечния Самуил. Д. е с диагноза лека умствена
изостаналост, грамотна, завършила е училище и курс
за шивачка. Контактна. Откакто е в институцията,
многократно е заявявала желание, включително и пред
зам.-кметицата на община Самуил (която потвърди),
да ù бъде потърсена работа извън дома, защото се
чувства уверена в себе си и иска да е полезна. Д. „помага“
в администрацията на ДВХУИ: перфорира документи,
подрежда ги в папки, подпечатва ги. Уменията на Д. все
пак довеждат до извеждането ù в ЗЖ в съседно на дома
село. Престоят ù там обаче бил кратък. Потребител на
жилището се влюбил в Д. Ставал по нощите, искал от нея
да се срещат, тя отказвала… загубил желание за живот и
бил на прага на самоубийство, заради което бил изпратен
на лечение в психиатрично отделение. На въпроса какво
е виновна за това Д., за да бъде тя „санкционирана“ с
връщане, управителката на жилището отговори, че не
е искала да я връща, но в ЗЖ имали нужда от мъж и
само влюбеният потребител имал умения, от които се
нуждаели (можел да коси люцерна), затова не могла да си
позволи да върне него, а оставането и на двамата било
невъзможно.
Година след първоначалното си идване в дома Д. вече
е под ограничено запрещение, директорът обаче е искал
поставянето ù под пълно запрещение, защото тя била
„трудно контактна“.
Д. не може да прекрати договора за ползване на
услугата или да иска да бъде изведена от институцията
без съгласието на своя попечител – директора на дома,
който е искал поставянето ù под пълно запрещение
поради нейната неадекватност.
Ясно е, че, макар и формално подписала заявление, Д.
е настанена в институцията по инициатива на сестра
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ù и със съгласието на баща ù. Това обаче нямаше как да
се случи без активното участие на директор на ДСП,
който е подписал заповедта за настаняването ù, с което
от човешка гледна точка е станал не само съучастник,
но и основен извършител на деяние, довело до издаване
най-вероятно на доживотна присъда на тази млада жена,
изпълнена с живот, само заради факта, че е просила,
желаейки да бъде обичана от мъж.

Т.

Последните две настанявания в ДВХУИ в Преколница
към края на май 2015 г., когато институцията бе
посетена от изследователите на БХК, бяха на Д. и на Т.
Т. преди настаняването ù в дома е живяла сама в
апартамент в град Кюстендил – нейна собственост.
Дееспособна, родена през 1964 г. Според диагнозата ù
страда от олигофрения, умерена умствена изостаналост,
с „адекватен словесен контакт, в ясно съзнание,
емоционално лабилна, безкритична към състоянието си“.
В социалния доклад, с който се предлага настаняването
ù, пише: „През последните месеци често съблича всички
дрехи и се разхожда из жилището. Не е способна да
упражнява и разпределя финансовите си средства.“
Жената има единствен близък – братовчедка. Според
социалния работник на дома причина за настаняването
са броженията на съседи, чиито оплаквания обаче не
отговаряли на истината. Т. живее сама от 2009 г.,
когато е починала майка ù, от тогава е и молбата на
братовчедка ù за прием, тъй като работи и не може да
я наглежда. Според работещи в дома Т. е една от найспокойните потребителки и помага на другите. Повече
от пет години тя е живеела самостоятелно и очевидно се
е справяла. Дали, ако в ДСП, освен да следят кога ще ù дойде
редът за настаняване в институция, се бяха погрижили
да ù осигурят асистентска помощ или каквато и да е
друга подкрепа, Т. нямаше да бъде сега в собствения си
дом, където ù е мястото?!
Неслучващата се деинституционализация на лицата с умствени затруднения в България

Д.

Случаят на другата потребителка Д. просълзява
дългогодишни служители на дома, докато говорят за нея.
Д. е родена през 1995 г. Родителите ù живеят в
Кюстендил. Според ЕР на ТЕЛК Д. е с умерена умствена
изостаналост, а според социалния доклад „се нуждае от
постоянни грижи и контрол“. На територията на Община
Кюстендил няма разкрита социална услуга „Дневен
център”. Бащата работи като шофьор, но неговият
доход не може да задоволи основните жизнени и битови
потребности на семейството. С решение № 206 от
20.05.2014 г. на КРС Д. е настанена на задължително
стационарно лечение в ПО при МБАЛ в Благоевград към
ЦПЗ – Хърсово, за два месеца (17.07.2014 – 17.09.2014
г.). В настоящия момент продължава предписаната
медикаментозна терапия, но не се отбелязва подобряване
на психическото ù състояние. Родителите ù трудно се
справят с честите агресивни и гневни пристъпи. Чувстват
се физически застрашени. Искат още едно дете, правят
опити инвитро и няма да могат да гледат бъдещото си
дете в присъствието на Д. Самата Д. е ориентирана
за собствената си личност, но дезориентирана за време
и място. Самообслужва се. Посещавала е училище, но не
може да чете и да пише. Запаметява думи автоматично,
без да разбира смисъла им. Говори с повторения.
Откакто е в дома обаче, Д. не е проявявала никаква
агресия. Момичето не престава да пита дали майка ù
се е обадила да каже кога ще я вземат вкъщи. Говори
свързано (без повторения), подредено, правилно. Д. има
своите интелектуални затруднения и родителите ù
вече не я желаят. Искат да имат „здраво дете“ и са
намерили начин да се освободят от нея. А държавата,
действаща чрез ДСП, просто е изпълнила волята им,
настанявайки я в специализирана институция, без да ù
предложи каквато и да било алтернатива. Тук изниква и
въпросът, ако държавата имаше работещи механизми да
подпомага адекватно деца като Д. и родителите им, дали
отношенията в семейството на Д. щяха да се развият по
този сценарий, чийто край я отвежда в институция и я
изолира от живота в общността.
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Сабина Найденова – член на Националната организация на потребители на психично-здравни услуги, направи следното изказване на
кръгла маса, озаглавена „Процесът на деинституционализация и качеството на социалните услуги за лицата с психични разстройства”, организирана от БХК на 15 май 2015 г. в Паркхотел „Витоша“ – гр. София:

„Аз смятам, че деинституционализацията някак
си много наобратно от моя гледна точка върви. Преди
да се появи един човек, който е прекарал 10 години в
някаква институция и трябва да се връща назад, да се
премести в защитено жилище, от там в наблюдавано,
след това да излезе на квартира и да работи, да си плаща
всички разходи за живота, който има, това е мечтаният,
идеален случай, който не знам още сбъднал ли се е някъде.
Според мен този човек, преди да стигне до положението
отделен в институция много години, е бил човек, който
е функционирал, който е имал една психична криза, при
всеки започват така нещата, с една психична криза и
след това той не е получил абсолютно никаква адекватна
подкрепа, така че да може да се върне там, където е
бил преди психичната криза, или по някакъв начин да бъде
подкрепян известно време, така че да може да разбере
естеството на своите проблеми, да се справи успешно
с тях...Защото, ако това се случва, ако всъщност
фокусът е върху ранната помощ, в голяма степен върху
превенцията, този човек ще остане да функционира на
нивото, на което е бил, и той никога няма да стигне до
институция. Той ще остане в обществото, той няма да
изпадне от това общество и да се чудим после по какъв
начин да го деинституционализираме, да го извеждаме
първо от голямата сграда, после да го извеждаме от помалката сграда и после да се оплакваме, че няма работа
за него.“
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След като видяхме как (не) работи системата за превенция срещу
настаняване на лица с интелектуални затруднения в специализирани институции, нека видим и как работи системата за подпомагане на лица,
които излизат от институции. Не е логично, ако системата не възпрепятства влизането, да се очаква да подпомага излизането на потребители
от специализираните институции, но все пак трябва да прави поне това,
ако т.нар. деинституционализация не е просто един лозунг, лишен от смисъл. Прави ли го в действителност?
НП „Асистенти на хора с увреждания“ изрично регламентира възможност на изведени от специализирани институции за лица с увреждания да се предоставят услуги „личен асистент“ и „социален асистент“.
В хода на изследването на БХК бяха посетени всички специализирани институции за хора с умствена изостаналост и за хора с психични
разстройства. Никъде не бе получена информация за лица, които от институция директно да са били изведени в общността. Извеждането се
осъществява в защитено или преходно жилище или в център за настаняване от семеен тип, където обикновено приключва т.нар. процес на
деинституционализиране. И въпреки че е много модерно да се говори
за деинституционализация, липсва легална дефиниция какво всъщност
означава деинституционализиране. Поради това е съвсем разбираемо
учудването на повечето управители на услуги, на които беше зададен
въпросът предвижда ли се извеждане на потребители в общността от
услугата, която управляват. И след като въпросът бъде пояснен с обяснението, че всъщност идеята на защитените и преходните жилища е те
да са междинно звено между институцията и независимия живот в общността, най-честият отговор е, че всъщност тези потребители няма къде
да отидат. И така се стига до ситуацията, че първото защитено жилище за
хора с умствена изостаналост в страната, открито през 2004 г., дванадесет
години по-късно все още се обитава от същите потребители, изведени от
дома в Качулка.
Единствено в ЗЖ в град Баня още с извеждането на потребителки
от ДВХУИ в Баня е било планирано престоят им в услугата да ги подготви
за независим живот, след което да бъдат изведени от нея, т.е. ЗЖ да е
временен техен дом. След това потребителките са излезли на свободен
наем, но се оказало, че никой не иска да ги наеме на работа. Отчаян, директорът на специализираната институция, от която започва пътят им на
деинституционализиране, се принуждава да ги наеме на работа в дома,
за да могат да се издържат. Жените, настанени на тяхно място в ЗЖ, също
вече са подготвени за независим живот, но за тях не се планира да бъдат
изведени предвид трудностите, с които се сблъскват първите потребителки на услугата.
Единични случаи на планирано извеждане има и в други ЗЖ. Логично е броят на изведените от ПЖ да е по-голям, но на практика извежБЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ
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дания от този вид услуга не бяха констатирани. В ЗЖ се наблюдава и друго
явление – самоизвеждането. Обикновено по-работливите потребители
на алтернативни услуги от резидентен тип, ако не биват спирани от ръководството на услугата, си намират работа при местни жители – помагат
им в селскостопански дейности, цепят дърва, срещу което получават по
някой лев или нещо за ядене. Така с времето установяват трайни отношения и в единични случаи се стига до прекратяване на настаняването
в услугата и заселване в дома на човека, на когото помагат. Например
животновъд е подслонил вече бивша потребителка от ЗЖ в Гложене. Изключително редки са случаите на самоизвеждане с напускане на населеното място, в което е разположена услугата. Такъв е случаят на А., който
ще бъде разгледан по-подробно, за да се проследи как на практика се
подпомагат лица, излизащи от специализирана институция.
А. М. разказва, че е израснал в Дом за деца с умствена изостаналост в село Петрово, област Стара Загора. Тринадесет години прекарва в
ДВХУИ в Твърдица (от 1995 до 2008 г.), където през 2000 г. бива поставен
от Сливенския окръжен съд под ограничено запрещение. Следват две
седмици в защитено жилище в град Котел и СУПЗ в Димитровград. После
отново в ДВХУИ, но този път в селище Качулка, област Сливен. В края
на месец октомври 2014 г. при посещение в дома в Качулка директорът
сподели с изследователи на БХК, че А. създава проблеми, затова му се
търси място, където да бъде преместен. По негови думи А. разбил врата
на канцелария. Освен това бил неформален лидер и настройвал потребители срещу персонала. Бил и единственият, който заставал без притеснения пред телевизионни камери на журналистически разследвания за
нередности в институцията при предишното ръководство, вследствие на
което две от потребителките се бяха хвърлили от третия етаж. Така два
месеца по-късно А. се е озовавал в ЦНСТ в Брестовица, община Борово,
Русенска област, където пребивава до 1.06.2015 г. За негов попечител е
назначен управителят на услугата. В началото на месец юни 2015 г. А. напуска услугата и заминава за София, тъй като има информация, че това е
родният му град, както и че майка му е живяла в квартал Ботунец. Воден
от желанието да я намери, А. търси съдействие в общината в Ботунец,
а след това и в много от останалите райони на София, навсякъде обаче
му отговарят, че не може да му помогнат. Нощува при човек, с когото се
сприятелява, докато си търси работа. Няколко месеца работи в бригада,
която поправя покриви. После е „нощна охрана“ на сергия с антикварни
стоки. Всеки месец му се налага да пътува до Брестовица, тъй като банковата му карта, чрез която си получава пенсията, се държи от попечителя му. Пътните разходи са големи на фона на ниската му пенсия и А.
търси начин да си вземе картата. Търси съдействие от БХК, откъдето се
свързват с попечителя му, и с негово съгласие подават иск за отмяна на

Неслучващата се деинституционализация на лицата с умствени затруднения в България

ограниченото му запрещение. Социалните работници в София отказват
каквато и да било помощ на А., тъй като той няма адресна регистрация в
столицата. От общината, където е адресната му регистрация, отговарят,
че могат да му помогнат единствено ако А. живее в тяхната община, а
помощта им би могла да се изрази в настаняване в резидентна услуга.
А. обаче е на 40 години и счита, че е крайно време да започне да води
независим и достоен живот, затова въпреки трудностите продължава да
живее в София. Със свой приятел наемат жилище, което макар и в недобро състояние с гордост наричат свой дом. Наемодателят обаче не желае
да сключва договор, за да си спести данъка, и така наемателите отново
няма как да получат адресна регистрация в София. Как държавата подкрепя този човек, дръзнал след четири десетилетия по институции да
предпочете свободата? Никак. Ето защо в обобщение на всичко, казано
по-горе, може отговорно да заявим, че социалната система не предлага достъпни услуги, които да осигурят адекватна подкрепа на лица
с интелектуални затруднения и психични разстройства, като по този
начин да предотврати настаняването им в специализирани институции. Липсва и подкрепа, която да се предлага на лица, излизащи от
специализирани институции.

Настаняване в специализирани институции и
алтернативи от резидентен тип
Списъците на чакащите за настаняване в специализираните институции – ДВХПР, ДВХУИ и ДВХУ, е толкова дълъг, че понякога се чака
с години. На снимката, направена в една от ДСП в страната, се виждат
папките с документи на чакащи за настаняване – 9 папки за ДВХПР, 2
папки за ДВХУИ и 2 папки за т.нар. приоритетно настаняване. В папките
бяха видени документи на лица, чиито молби за настаняване са подадени
през 2005, 2006, 2008 г., което означава, че някои от тях чакат повече от
10 години. Съществува възможност за т.нар. приоритетно настаняване,
което обаче се извършва по субективна преценка на ДСП. Гаранцията за
независимост била, че оценката се извършва от двама социални работници на дирекцията, работещи в различни отдели.
Според данни, предоставени на БХК от АСП, броят на чакащите за
ДВХПР е по-голям от броя на местата в системата на тези домове. На
следващите графики се вижда и че броят на чакащите за тях продължава
да расте, а общият капацитет остава непроменен. Значителен е и броят на чакащите за ДВХУИ и ДВХД, като спад през 2015 г. в сравнение с
предходната година се наблюдава единствено в категорията на чакащите
за ДВХУИ.
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ФИГУРА № 11

Съотношение между капацитетите и
броя на чакащите към 31 декември 2014 г.
по институции
Източник: АСП
капацитет

брой чакащи

2136
406

ДВХУИ

ФИГУРА № 12

1036

1198

825

ДВХПР

538

ДВХД

Съотношение между капацитетите и
броя на чакащите към 31 декември 2015 г.
по институции
Източник: АСП
капацитет

брой чакащи

2118
340

ДВХУИ

1036

1279

ДВХПР

825

512

ДВХД

До измененията и допълненията на Закона за социално подпомагане (ЗСП) от януари 2016 г. редът за настаняване в специализирани институции и алтернативи от резидентен тип бе регламентиран в Правилника
за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП, Правилника).
Според чл. 40 на Правилника лицата, които желаят да ползват социални услуги, подават писмена молба по настоящия си адрес съответно до
директора на ДСП – за социални услуги, които са делегирани от държавата дейности, и до кмета на общината – за социалните услуги, които са
общинска дейност. Към молбата се прилагат документ за самоличност за
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справка, копие от личен амбулаторен картон, ако има такъв, и копие от
решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ако има такова. При необходимост доставчикът на социални услуги може да изисква и други документи. Наредба
№ 4 от 16.03.1999 г. за условията и реда за извършване на социални
услуги, макар и остаряла, не е изрично отменена и затова е действаща от
юридическа гледна точка. Наредбата също регламентира настаняването
в „държавни заведения за социални услуги“. Според нея към молбата за
настаняване се прилагат и две снимки и документ за поставяне под запрещение, ако има такъв, като изрично е казано, че лицата над 18-годишна
възраст с умствени затруднения могат да бъдат поставяни под запрещение и след настаняването им в заведение за социални услуги. Въз основа
на подадената молба и приложените документи органът, който я е получил, извършва социална оценка на потребностите на лицето от социални
услуги, която оценка се отразява в доклад-предложение. Настаняването в специализирани институции и предоставянето на социални услуги в
общността, когато са делегирани от държавата дейности, се извършват с
настанителна заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“, издадена въз основа на доклада-предложение. Когато услугата е
общинска дейност, настаняването се извършва със заповед от кмета на
общината. Всички посетени от изследователите на БХК специализирани
институции и алтернативи от резидентен тип бяха държавно делегирана
дейност. Според ППЗСП отказът за настаняване в специализирана институция или за предоставяне на социални услуги в общността може да се
обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
С допълнение на Правилника от 2009 г. се въвежда и изискване
доставчикът на социалната услуга да сключи договор за предоставяне на услугата с потребителя и/или с негов законен представител, като
договорът задължително трябва да урежда правата и задълженията на
страните, описание на предлаганите дейности, размера на таксата за социалната услуга – предмет на договора, срок на договора, както и условията и начина за прекратяване на договора.
Това означава, че режимът за настаняване е двоен. Основополагащо е административното настаняване, което се извършва въз основа на
молба, последвано от формално договаряне между страните – потребител и доставчик.
От 2003 г. водещ принцип при предоставянето на социални услуги
и в частност на настаняването в специализирани институции и в алтернативи от резидентен тип, прокламиран от ЗСП, е съобразяването с индивидуалната оценка на потребностите на нуждаещите се и желанието и личния избор на потребителите. С измененията и допълненията
от януари 2016 г. се прави и уточнението, че в случай на противоречие
между желанието на лице, поставено под запрещение, и становището на
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настойника или попечителя водещо е желанието на лицето, нуждаещо се
от социална услуга61.
Как този принцип на практика се прилага относно желанието и
личния избор на потребителите?
Лицата с интелектуални затруднения и лицата с психични разстройства са две много различни категории хора, поради което не може
да се говори обобщено за тях. Преобладаващата част от потребителите
с умствена изостаналост към момента на протичане на настоящото изследване в специализираните институции са израснали в специализирани институции за деца, тъй като са били изоставени от родителите си в
най-ранна детска възраст. Много малко от тях познават обичайната домашна среда или имат спомен за нея, поради което за тях естествената
среда за живеене е институцията – от дома за деца в дома за възрастни.
За тях по никакъв начин не може да се каже, че институцията, в която
са настанени, е в резултат на тяхно желание и избор. Лицата, които са
израснали в домашна среда, но поради старост или смърт на родител/и
са настанени в институция, също не протестират срещу настаняването
им. Вероятно по-голямата част от тях са ставали свидетели на изразените
страхове на родителите си, че когато си отидат от този свят, за тях, децата
им, това е единственото „спасение“, и приемат участта си. Като настаняването обикновено се прави в специализираната институция, където се
освободи място, а не по предпочитания на лицето. Разбира се, има и трета категория хора с умствена изостаналост, които са убедени, че мястото
им не е в специализирана институция, и не престават да търсят „изход“ от
нея. Това са хора като Д., Д., А., чиито случаи бяха описани по-горе. При
тях има съществено разминаване между „потребностите на нуждаещия
се“ и това, което се предлага в една институция. Макар във всеки дом да
има по няколко такива случая, тази група е малцинство, т.е. хората, които
открито изразяват несъгласието си да са в дом, не са много. Въпреки това
не може да приемем, че липсата на възражения относно пребиваването
в специализирана институция от страна на по-голямата част от потребителите може да се приема като упражняване на тяхното право на избор
и израз на желание.
За избор може да говорим само когато лицето действително има
избор, т.е. съществуват поне два приемливи варианта. В случая обаче имаме лица в безизходица, така че за избор е крайно неуместно да
се говори.
Хората с психични разстройства по правило получават първите
проявления на болестта (първата си психична криза, или т.нар. първи
епизод на психичната болест) в зряла възраст. И поради тази особеност
почти всички от тях са израснали в обичайна семейна среда, успели са
61 Чл. 16а (Нов – ДВ, бр. 8 от 2016 г.), ал. 3 от ЗСП.
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Папки в ДСП с документи на чакащи за настаняване в ДВХПР и ДВХУИ

да завършат обучението си (сред тях има много висшисти), придобили са
професия, която са упражнявали, а някои са успели и да създадат свои
семейства и да станат родители. Ето защо за повечето от тях настаняването в специализирана институция е голям удар, който трудно приемат.
Значителна част от настаняванията на хора с психични разстройства са
по инициатива на техни близки, в останалата част – на социални работници. Хора с психични разстройства и техни близки споделят, че никой не ги
обучава какво всъщност представлява заболяването им и как да живеят с
него, респективно как да се отнасят с близкия си, който страда от психична болест. Не само болните, но и близките им се чувстват сами в борбата
с проявленията на болестта. И когато безсилието вземе надмощие, обикновено решението на близките е принудително лечение, последвано от
настаняване в специализирана институция.
И в ДВХУИ има потребители, които не са уведомени, че са настанени там „дългосрочно“, но в ДВХПР те са значително повече. Сред тях
има и лица, които живеят с представата, че са в болнично заведение на
лечение и след като лечението приключи, ще се приберат по домовете
си. Затова и когато видят външен човек, за когото са дочули, че има някакви проверяващи функции, не пропускат да попитат многократно кога
ще бъдат изписани. Макар и тези лица, ако не са поставени под пълно
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запрещение, да са положили подпис формално под молба за настаняване, те в никакъв случай не са били коректно информирани, за да се
приеме подписът им като доказателство за информирано съгласие, още
в по-голяма степен това важи за липсата на упражнено право на избор.
Горното важи в пълна сила и относно сключването на договор
за ползване на услуга от потребителя. В разговори с потребители нито
един не бе наясно какво точно пише в договора му, а споменаването на
възможността за прекратяването му от тяхна страна бе същинска новост
за тях.
Договорите във всички специализирани институции са срочни и
формално се преподписват с изтичане на срока на действието им. Според видени досиета навсякъде дееспособните потребители се подписват
сами под договора за ползване на услугата или поставят палец. В повечето домове потребителите под ограничено запрещение също полагат
подпис/палец, който е преподписан от попечителя им. Все още обаче
има специализирани институции (ДВХУИ в Качулка), в които договорите се подписват само от попечителите, въпреки че дори в тези домове,
когато се подготвят документи, които по някаква причина стигат до съд,
ограничено запретените също се подписват, което показва, че администрациите са наясно с това изискване. Вместо поставените под пълно
запрещение се подписва настойникът.
Повечето администрации оформят документацията така, че да не
става повод за налагане на санкции. А именно формално третирането
на хората е съобразено с правния им статус. В някои институции (например ДВХУИ в Преколница) дори договорите са разработени в три варианта – за дееспособни потребители, за такива, поставени под ограничено запрещение, и за такива, поставени под пълно запрещение. Трябва
обаче да се отбележи, че много често правният статус не съответства на
действителното състояние на потребителите. Хора със съхранен интелект
и самоконтрол са поставени под пълно запрещение, както и лица с много
ограничени възможности са дееспособни.
Все още има институции, в които директорът се подписва и в ролята на възложител, когато е настойник на поставените под пълно запрещение, и в качеството на изпълнител. За да се избегне ситуацията на
„договаряне на директора сам със себе си“, в някои общини кметовете
подписват на мястото на изпълнител, в други за възложител подписва
заместник-настойникът.
Във всички случаи обаче не може да се говори за истинско договаряне.
През 2015 Народното събрание прие на първо четене, а в началото
на 2016 г. и на второ, изменения и допълнения в Закона за социалното
подпомагане (ЗСП), част от които променят реда за настаняване на лица,
поставени под пълно запрещение в специализирани институции и социНеслучващата се деинституционализация на лицата с умствени затруднения в България

ални услуги от резидентен тип. Според ЗСП настаняването, респективно
прекратяване на настаняването, в специализирана институция или в социална услуга от резидентен тип, се извършва „въз основа на писмено
декларирано желание“ за това на поставения под пълно запрещение,
макар според българската правна система лицето да няма правно валидна воля, което е явно противоречие. Законът не предвижда опция какво
се случва, ако лицето не е способно „писмено“ да декларира желание,
презумирайки по този начин, че в специализирана институция/социална
услуга от резидентен тип ще могат да се настаняват само поставени под
запрещение, които са способни да инициират настаняването си писмено,
което само по себе си е нелепо. Въз основа на писмено декларираното
желание за настаняване от лицето и становище на настойника Дирекция
„Социално подпомагане“ (ДСП) може да настани по административен
ред временно лицето до произнасяне на съда, т.е. въвежда се съдебен
контрол, който въпреки многото условности от гледна точка на защита на правата на човека е положителна промяна. Искането за съдебно
настаняване пред районния съд се прави в едномесечен срок от административното настаняване от ДСП. Към него се прилагат: доклад, който
съдържа и становище относно възможностите за полагане на грижи за
лицето в домашна среда, справка относно съществуващите подходящи
социални услуги в общността и специализирани институции в рамките
на областта и свободните места. Съдът може да уважи искането за настаняването само в случай, че в рамките на производството не се установи
възможност за полагане на грижи за лицето в домашна среда или за настаняването му в социална услуга в общността от резидентен тип62.
Другата положителна промяна е въвеждането на максимален тригодишен срок за настаняване в специализирана институция, който обаче на практика се обезсмисля от възможността да бъде неограничено
многократно продължаван при липса на задължение на властите да
осигуряват възможност за полагане на грижа в домашна среда или за
настаняване в социална услуга от резидентен тип. Редът за прекратяване на настаняването на лице, поставено под пълно запрещение, в специализирана институция и социална услуга в общността от резидентен
тип е същият като при настаняването – извършва се от районния съд по
искане на ДСП въз основа на писмено декларирано желание от лицето
и становище на настойника63. До произнасяне на съда прекратяване на
настаняването се извършва временно със заповед на директора на ДСП
въз основа на писмено декларирано желание от лицето и становище
на настойника64.
62 Чл. 16в. (Нов – ДВ, бр. 8 от 2016 г.), ал. 6 от ЗСП.
63 Чл. 16г. (Нов – ДВ, бр. 8 от 2016 г.), ал. 1 от ЗСП.
64 Чл. 16г. (Нов – ДВ, бр. 8 от 2016 г.), ал. 2 от ЗСП.
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Решенията на районния съд, касаещи настаняване/прекратяване
на настаняване в специализирана институция/социална услуга в общността от резидентен тип на лица, поставени под пълно запрещение, са
обжалваеми пред окръжен съд. Обжалването не спира изпълнението.
Решението на окръжния съд е окончателно и не подлежи на касационно
обжалване65.
Промените в реда за настаняване и прекратяване на настаняването в специализирана институция или социална услуга в общността от
резидентен тип обхващат единствено поставените под пълно запрещение, нищо не се казва относно поставените под ограничено запрещение.
Предстоят промени и в ППЗСП, които да доуточнят въведените нови изисквания със ЗСП.
Последните промени и допълнения на ЗСП не са съобразени с осъдителните решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) срещу България по повод на настаняването в специализирана институция
на лица, поставени под ограничено запрещение. ЕСПЧ в делото Станев
срещу България (2012 г.), както и в делото Стефан Станков срещу България (2015 г.) констатира, че настаняването на жалбоподателите в специализирана институция е лишаване от свобода в нарушение на чл. 5.1
от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните
свободи. Според Съда обективната нужда от жилище и от социална защита на лица с психични разстройства не следва да води автоматично до
лишаването им от свобода. Три са условията за лишаване от свобода по
член 5.1:
●● психичното разстройство да е установено достоверно с
експертиза
●● да е от вид, който обосновава принудително настаняване за
лечение, а лишаването от свобода да е необходимо предвид
фактическите обстоятелства
●● да е налице през цялото време на задържане.
В случая със Стефан Станков експертизата на жалбоподателя е за
целите на лишаването му от дееспособност, а не дали е нужно да бъде
настанен в дом. Никой от материалите, представени по делото, не дава
основание да се заключи, че жалбоподателят е бил опасен за себе си
или за другите, че е прибягвал към насилие. Продължаващото лишаване
от свобода на жалбоподателя не е обосновано с периодичен преглед на
неговото здравословно състояние.
ЗСП с последните си допълнения, макар и да въвежда съдебно
настаняване в специализираните институции и периодичен контрол за
настаняванията на поставените под пълно запрещение, не регламентира
65 Чл. 16г. (Нов – ДВ, бр. 8 от 2016 г.), ал. 7 от ЗСП.
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никакви промени относно настаняването на лицата, поставени под ограничено запрещение, като по този начин решението на ЕСПЧ по делото
Стефан Станков срещу България остава актуално и в частта му, че е
налице нарушение на чл. 5.4 на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, а именно липса на съдебна защита,
когато става въпрос за настаняване на лица, поставени под ограничено
запрещение.
В параграф 112 от решението четем: „Съдът констатира, че българските съдилища не са били по никое време и под никаква форма включени в настаняването на жалбоподателя и че българското законодателство
не предвижда периодичен и автоматичен съдебен контрол на настаняването на лице в дом за лица с психични разстройства. Нещо повече - тъй
като настаняването на жалбоподателя не е признато за лишаване от свобода по българското право, то не предвижда никакво правно средство
за оспорване на законосъобразността на тази мярка в качеството на лишаване от свобода.“66

66 CEDH, Stefan Stankov c. Bulgarie, no. 25820/07, Arrêt du 17 mars 2015, § 112.
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4. Правен статус на
	потребителите на
социални услуги

	Същност на института на
запрещението
Законът за лицата и семейството (ЗЛС) в сила от 10.09.1949 г.
регламентира, че в Република България „непълнолетните и пълнолетните, които поради слабоумие или душевна болест не могат да се грижат за
своите работи, се поставят под пълно запрещение и стават недееспособни. Пълнолетните с такива страдания, чието състояние не е така тежко, за
да бъдат поставени под пълно запрещение, се поставят под ограничено
запрещение“. Материалноправната уредба на запрещението се съдържа
освен в ЗЛС и в Глава 11 „Настойничество и попечителство“ от Семейния
кодекс. А процесуалните въпроси се уреждат от Гражданския процесуален кодекс.
Българското законодателство използва двуетапен процес за уреждане на запрещението. Първият етап е процесът на поставяне под запрещение, чрез който лице може да бъде лишено от неговата дееспособност, било частично или напълно. Това се извършва в рамките на съдебно
производство, с което правната дееспособност на лицето да упражнява
права и да поема правни задължения се ограничава или се отнема. Вторият етап е административно производство, в който се назначава попечител или настойник на лицето, което е било респективно частично или
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напълно лишено от правна дееспособност. Не съдилищата, а органът по
настойничеството и попечителството – служба, която се състои от органи
на местната власт, извършва назначението. Органът по настойничество
и по попечителство при учредяване на попечителство върху поставен
под ограничено запрещение изслушва задължително запретения67, няма
обаче изискване да бъде изслушвано лице, което е поставено под пълно
запрещение. След като бъде назначен, настойникът упражнява правата
и поема правните задължения от името на лицето, поставено под запрещение68. ЗЛС предвижда две категории на правна недееспособност: пълно запрещение, което означава, че правната дееспособност на пълнолетното лице се отнема напълно и лицето остава без правни възможности, и
ограничено запрещение, което означава, че правната дееспособност на
пълнолетното лице е по-скоро ограничена, отколкото отнета69. Ограниченото запрещение позволява участието в правни действия единствено
със съгласието на попечителя70. 3ЛС приравнява поставянето на диагноза
на правна недееспособност чрез правилото, че пълнолетни лица, които поради своето интелектуално увреждане или психично разстройство
(терминологията, използвана в закона, е „поради слабоумие или душевна
болест”) не могат да се грижат за своите работи, се обявяват за недееспособни от съда и се поставят под пълно запрещение71. Законът предвижда
лицата с по-леки умствени увреждания да могат да бъдат поставяни под
ограничено запрещение. Счита се, че пълнолетните лица под ограничено запрещение имат същите права и задължения като децата на възраст
между 14 и 18 години, докато пълнолетните под пълно запрещение са
приравнени с децата на възраст под 14 години. Приравняването на пълнолетните лица с децата се подчертава допълнително в Семейния кодекс,
който урежда запрещението над пълнолетни лица със същите разпоредби, които се прилагат за деца без родителски надзор. Така Семейният
кодекс не съдържа специални задължения или признаване, че предприемането на действия като настойник на пълнолетно лице може да има изисквания, различни от предприемането на действия при настойничество
над дете.72
Според адвокат Анета Генова отнемането на запрещението води
до автоматична загуба на:
67
68
69
70
71
72

Семеен кодекс, Ред за учредяване на настойничество и на попечителство, чл. 155, ал. 3
Закон за лицата и семейството, чл. 3 (обн. ДВ, бр. 182, 9 август 1949 г.).
Закон за лицата и семейството, чл. 5 (обн. ДВ, бр. 182, 9 август 1949 г.).
Закон за лицата и семейството, чл. 4 (обн. ДВ, бр. 182, 9 август 1949 г.).
Закон за лицата и семейството, чл. 5 (обн. ДВ, бр. 182, 9 август 1949 г.).
„Запрещението и правата на човека в България” – анализ на законодателството и практиката на
Център за застъпничество за правата на лица с умствени увреждания (Mental Disability Advocacy
Center): Стр. http://www.mdac.info/sites/mdac.info/files/Bulgarian_Guardianship_and_Human_Rights_
in_Bulgaria.pdf Стр. 19-20.
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●● Право на избор на място за живеене
●● Право да се разпорежда по своя преценка с активите си
●● Право на достъп до съд, включително да поиска
преразглеждане на мярката
●● Право да упражнява редица професии
●● Право на глас
●● Право на сдружаване
●● Право на брак
●● Право да завещава имущество.73
Центърът за застъпничество за правата на лица с умствени увреждания (Mental Disability Advocacy Center – MDAC)74 определя запрещението като правно отношение, учредено чрез съдебно производство, между
лице, за което се счита, че няма нужната дееспособност да взема лично
решения, и лицето, определено да взема решения от негово име.75
Анализът на правната рамка и практиката показва, че акцентът при
института на запрещението е върху защитата на активите на заинтересованото лице в полза на неговите/нейните наследници, тъй като има
повече разпоредби, съдържащи подробности относно имуществените
аспекти на запрещението в сравнение с личната защита и грижа за лицето, поставено под запрещение.76
„Законодателството в България [...] определя правото да се поиска
поставяне под запрещение по-скоро в зависимост от интереса на заявителя, а не от нуждите на заинтересованото лице. Законодателството не
упоменава изрично отправянето на искане с цел защита на уязвимото
лице от злоупотреби или експлоатация.“
„Запрещението и правата на човека в България“ – MDAC.77
В България няма обществен орган, на който е възложено да разследва твърдения за лошо отношение или немарливост спрямо хората
с умствени увреждания. Обаче длъжностни лица, обществени органи73 Презентация на адв. Анета Генова, експерт на Кръгла маса „Дееспособност за хората с умствени
затруднения и психични разстройства – стандарти и практика“, организирана от БХК на
18.03.2016 г. в конферентен център „Венус“ – град София.
74 MDAC - Център за застъпничество за правата на лица с умствени увреждания (Mental Disability
Advocacy Center)
75 Пак там, стр. 10.
76 Пак там, стр. 21.
77 Център за застъпничество за правата на лица с умствени увреждания (2007). Запрещението и
правата на човека в България: анализ на законодателството, политиката и практиката.
ISBN 9789638760746, достъпен също в интернет на адрес: http://www.mdac.info/sites/mdac.info/
files/Bulgarian_Guardianship_and_Human_Rights_in_Bulgaria.pdf.
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зации и граждани, които считат, че дадено лице се нуждае от поставяне
под запрещение, са длъжни да уведомят общината, в която живее лицето.
Българското законодателство не предвижда специална защита за
лицето, което е в съдебно производство за ограничаване/отнемане на
дееспособността му – предоставени му са същите процесуални права,
както на останалите страни по граждански дела.
Законодателството не гарантира:
●● Реална превенция на конфликт на интереси
●● Управление на имуществото в интерес на човека под
запрещение
●● Избор на място за живеене, съобразено с потребностите на
човека
●● Изграждане на независимост
●● Превенция на злоупотреби
●● Подкрепа при вземане на решения
●● Отговорност на настойника/попечителя за вреди
●● Преразглеждане на мярката78
Запрещението бе формално признато от международното правозащитно законодателство и се разглежда като належащ проблем в международен план, защото:
В резултат на запрещението хората често са:
●● Лишени от свобода
●● Лишени от физически интегритет: те са жертва на физическо
насилие, неглижиране, принудени да приемат живот при
унизителни и нечовешки условия
●● Лишени незаконно от собственост
●● Лишени от право на труд
●● Лишени от родителски права и контакт с децата си
●● Лишени от достъп до здравеопазване
●● Лишени от живота си.79

78 Презентация на адв. Анета Генова, експерт на Кръгла маса „Дееспособност за хората с умствени
затруднения и психични разстройства – стандарти и практика“, организирана от БХК на
18.03.2016 г. в конферентен център „Венус“ – град София.
79 Презентация на адв. Анета Генова, експерт на Кръгла маса „Дееспособност за хората с умствени
затруднения и психични разстройства – стандарти и практика“, организирана от БХК на
18.03.2016 г. в конферентен център „Венус“ – град София.
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Конвенцията за правата на хората с увреждания (КПХУ, Конвенцията), приета от Организацията на обединените нации (ООН) през
2006 г., прокламира принципа за равнопоставеност пред закона:
Член 12
1. Държавите - страни по настоящата конвенция, потвърждават,
че хората с увреждания навсякъде се признават от закона като
правни субекти.
2. Държавите - страни по настоящата конвенция, признават правоспособността и дееспособността на хората с увреждания наравно с всички останали във всички сфери на живота.
3. Държавите - страни по настоящата конвенция, предприемат
подходящи мерки за осигуряване достъп на хората с увреждания до необходимата им подкрепа за самостоятелно упражняване на техните права.
4. Държавите - страни по настоящата конвенция, гарантират, че
всички мерки, отнасящи се до самостоятелното упражняване на
права от хората с увреждания, съдържат в себе си подходящи и
ефективни гаранции срещу злоупотреба в съответствие с международното право в областта на правата на човека. Подобни
гаранции обезпечават, че мерките, отнасящи се до самостоятелно упражняване на права от хората с увреждания, зачитат
волята и предпочитанията им, не позволяват конфликт на интереси или неправомерно влияние, че са пропорционални и пригодени към състоянието на лицето, че се прилагат за възможно най-кратък срок и подлежат на редовен преглед по реда на
надзора от страна на компетентен, независим и безпристрастен
орган или съдебна инстанция. Гаранциите са пропорционални
на степента, до която тези мерки засягат правата и интересите
на съответното лице.
5. В съответствие с текста на настоящия член държавите - страни
по конвенцията, предприемат подходящи и ефективни мерки
за осигуряване на равните права на хората с увреждания да
притежават и наследяват имущество, да контролират собствените си финансови дела и да имат равен достъп до банкови кредити, ипотеки и други форми на финансово кредитиране
и защитават хората с увреждания от произволно отнемане на
тяхното имущество.
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С подписването на КПХУ през 2007 г. и с ратифицирането ѝ със
закон през 2012 г.80 България пое международен ангажимент изцяло да
промени отношението си към хората с интелектуални затруднения, като
замени водещия десетилетия наред принцип за „най-добрия интерес на
лицето“ с този за свободната воля на индивида, като на практика превърне тези хора от обекти в субекти на правото и ги възкреси от гражданската им смърт. Член 12 на конвенцията поставя във фокуса на бъдещата
правна реформа на института на настойничеството и попечителството
възможността заместващото вземане на решения от лица с интелектуални увреждания и психични проблеми да бъде заменено с модели на подкрепящо вземане на решение. Тази концепция е в основата на проекта за
закон за физическите лица и мерките за подкрепа, който обаче все още
не е внесен в Народното събрание.
Съгласно Националната база „Население“ към Главна дирекция
„Гражданска регистрация и административно обслужване“ на Министерството на регионалното развитие и благоустройството „към 16.03.2016
г. броят на лицата живи български граждани над 18 години, поставени по запрещение (пълно и ограничено), е 793781. Значителна част от
тези лица са настанени в специализирани институции и алтернативи от
резидентен тип.

Правен статус на лицата, настанени в
специализирани институции и алтернативи
от резидентен тип за хора с интелектуални
затруднения и психични разстройства
В хода на изследването, в резултат на което се явява настоящият
доклад, изследователи на БХК посетиха общо 40 специализирани институции (всичките 27 ДВХУИ и всичките 13 ДВХПР), както и значителна част
от алтернативите от резидентен тип – общо 81 ЦНСТ, ЗЖ и ПЖ (от общо
съществуващи към момента на изследването 173 ЦНСТ, ЗЖ и ПЖ).
Общият брой на обхванатите потребители на институции и алтернативи от изследването и в частност за правния им статус бе 3993. Обобщените данни отразяват моментното състояние към датите на посещенията в обектите.

80 КПХУ е ратифицирана със закон, приет от 41-то Народно събрание на 26 януари 2012 г. - ДВ,
бр. 12 от 2012 г. В сила за Република България от 21 април 2012 г.
81 Писмо с изх. № 92-00-140/18.03.2016 г. на Иван Гетов – директор на Главна дирекция „Гражданска
регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и
благоустройството в отговор на запитване на БХК.
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ФИГУРА № 13 Процентно съотношение и брой на потребителите на ДВХПР според правния им статус

73% / 749
Лица под пълно
запрещение

22% / 230
Дееспособни лица

5% / 52
Лица под
ограничено
запрещение

ФИГУРА № 14 Процентно съотношение и брой на потребителите на ДВХУИ според правния им статус

76% / 1698
Лица под пълно
запрещение

19% / 428
Дееспособни лица

5% / 112
Лица под
ограничено
запрещение
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Правен статус на потребители на ДВХПР
В тринадесетте ДВХПР бяха заварени общо 1031 потребители, като
в тази бройка са включени живеещите 9 потребителки в две ПЖ, тъй
като услугите се намират в дворовете на ДВХПР (ПЖ в двора на ДВХПР
в Свиленград с капацитет 4 жени и ПЖ в двора на ДВХПР в Радовци с
капацитет 5 жени).
БХК разполага с данни от свое изследване от 2004 г., които показват, че относителният дял на дееспособните лица в ДВХПР е бил 27%, т.е.
намалението на дела на дееспособните лица към 2016 г. в сравнение с
2004 г. е с 5%.
На Фигура 13 са представени процентното съотношение и броя на
потребителите на ДВХПР според правния им статус.
Правен статус на потребители на ДВХУИ
В 27-те ДВХУИ бяха заварени 2242 потребители. В това число 198
потребители на услуги в дворовете на домовете: 4 ПЖ (две в двора на
ДВХУИ в Куделин и по едно в ДВХУИ в Преколница и Церова кория), 8 ЗЖ
(три към ДВХУИ в Батак, две към ДВХУИ в Медовина и по едно в ДВХУИ
в Подгумер, Пчелище и Малко Шарково); ЦНСТ в Медовина. Двата ЦНСТ
в Батошево не са включени, въпреки че са на територията на ДВХУИ,
защото са за лица с ПР.
В сравнение с ДВХПР процентът на дееспособните потребители в
ДВХУИ е равен. И в двата вида институции относителният дял на дееспособните лица е 5%. Незначителни разлики се наблюдават в другите две
категории – потребителите, поставени под пълно запрещение, и тези под
ограничено.
Но докато при ДВХПР броят на дееспособните от 2004 г. е намалял,
то в ДВХУИ се е увеличил с 4%.
Трябва да се отбележи, че докато в ДВХУИ броят на жените и мъжете е почти равен (1102 мъже и 1140 жени), то в ДВХПР броят на жените
е с около 1/3 повече от броя на мъжете (415 мъже и 616 жени).
На Фигура 14 са представени процентното съотношение и броя на
потребителите на ДВХУИ според правния им статус.
Правен статус на потребители на ЦНСТ за лица с психични
разстройства (ЦНСТ ПР)
Бяха посетени 12 ЦНСТ ПР с общо 177 потребители от съществуващи към момента 24. На следващата схема са показани процентното
съотношение и броят на потребителите по групи.
В сравнение с ДВХПР в тези ЦНСТ ПР имаме увеличение на броя
на дееспособните лица за сметка на поставените под пълно запрещение.
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ФИГУРА № 15 Процентно съотношение и брой на потребителите на ЦНСТ ПР според правния им статус

54% / 95
Лица под пълно
запрещение

5% / 11
Дееспособни лица

40% / 71
Лица под
ограничено
запрещение

Правен статус на потребители на ЦНСТ за лица с умствена
изостаналост (ЦНСТ УИ)
Бяха посетени 5 ЦНСТ УИ с общо 62 потребители от съществуващи
към момента 22. На Фигура 16 се показани процентното съотношение и
броят на потребителите по групи само на три от ЦНСТ, тъй като в останалите два (в Брестовица и в Хаджиево) служителите на смяна по време
на посещението не знаеха какъв е правният статус на потребителите на
услугите. Достъп до документите им имал само управителят, а управителите не бяха в центровете.
В сравнение с ДВХУИ в ЦНСТ УИ се наблюдава увеличение с около
10% както на дееспособните потребители, така и на тези, поставени под
ограничено запрещение.
Правен статус на потребители на ЗЖ за лица с ПР (ЗЖ ПР)
Бяха посетени 19 ЗЖ ПР с общо 198 потребители от съществуващи
към момента 31. На Фигура 17 са показани процентното съотношение и
броят на потребителите по групи.
От всички специализирани институции и алтернативи от резидентен тип само в ЗЖ за лица с ПР преобладава броят на дееспособните
потребители.
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ФИГУРА № 16 Процентно съотношение и брой на потребителите на ЦНСТ УИ според правния им статус

28% / 12

55% / 23

Дееспособни лица

Лица под пълно
запрещение

17% / 7
Лица под
ограничено
запрещение

ФИГУРА № 17

Процентно съотношение и брой на потребителите на ЗЖ ПР според правния им статус

57% / 113
Дееспособни лица

37% / 74
Лица под пълно
запрещение
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ФИГУРА № 18 Процентно съотношение и брой на потребителите на ЗЖ УИ според правния им статус

51% / 155
Лица под пълно
запрещение

38% / 115
Дееспособни лица

11% / 33
Лица под
ограничено
запрещение

Правен статус на потребители на ЗЖ за лица с УИ
Бяха посетени 36 ЗЖ УИ с общо 303 потребители от съществуващи
към момента 96. На Фигура 18 са показани процентното съотношение и
броят на потребителите по групи.
	Обобщен анализ на правния статут на потребителите на
специализирани институции
Фигура 19 показва, че и в двата вида специализирани институции –
и в ДВХПР, и в ДВХУИ, се наблюдава почти едно и също съотношение на
различните групи потребители, формирани на база правния им статут.
Най-многобройна е групата на поставените под пълно запрещение (76%
в ДВХУИ и 73% в ДВХПР), следвана от групата на дееспособните лица,
които обаче са значително по-малко от поставените под пълно запрещение (22% в ДВХПР и 19% в ДВХУИ), най-малобройна е групата на ограничено запретените потребители (5% и в ДВХПР, и в ДВХУИ).
	Обобщен анализ на правния статут на потребителите на
алтернативи от резидентен тип
Общата тенденция в специализираните институции, че преобладават поставените под пълно запрещение, е пренесена и в алтернативите
от резидентен тип с едно-единствено изключение – в ЗЖ ПР дееспособните потребители са повече от поставените под пълно запрещение.
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ФИГУРА № 19 Сравнение на дела потребители по правен
статус между ДВХПР и ДВХУИ

Лица под ограничено
запрещение
Дееспособни лица
Лица под пълно
запрещение

ДВХПР

ДВХУИ

ФИГУРА № 20 Сравнение на дела потребители

по правен статус между ЦНСТ ПР, ЦНСТ УИ,
ЗЖ ПР и ЗЖ УИ

Лица под ограничено
запрещение

ЦНСТ ПР

Дееспособни лица

ЦНСТ УИ
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ЗЖ ПР

Лица под пълно
запрещение

ЗЖ УИ
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Настойници и попечители на потребителите на
специализирани институции и алтернативи от резидентен
тип, поставени под пълно или ограничено запрещение
В посетените специализирани институции и алтернативи от резидентен тип изследователите на БХК констатираха, че 70% от общия брой
настанени в тях лица са поставени под пълно запрещение. Затова от изключителна важност бе да бъде установено кой упражнява правата и
поема правните задължения от името на тези лица или, с други думи
казано, кои са техните настойници. Макар и поставените под ограничено
запрещение да са сравнително малко, бе изследван и въпросът кои са
техните попечители и как точно упражняват правата си и поемат правните си задължения. На следващата графика е изобразено съотношението между роднини и служители, които са назначени за настойници
и попечители.

ФИГУРА № 21

Съотношение роднини/служители сред настойниците и попечителите на потребители
на специализирани институции и алтернативи от резидентен тип
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Поради спецификите на възрастта, в която се проявяват първите
симптоми на умствените увреждания и психичните разстройства, се наблюдава и значителна разлика в продължителността на връзките, които
потребителите на услуги запазват с роднините си. Значителна част от потребителите на услуги за хора с умствена изостаналост са били изоставени от родителите си в най-ранна детска възраст, поради което те почти не
са изградили такива връзки и е логично за техни настойници/попечители
да са били назначавани служители на услугите, през които е преминавал
житейският им път. Разбира се, има и изключения.
При потребителите с психични разстройства болестта по правило
се проявява в по-зряла възраст, когато вече има изградени трайни отношения с роднини, затова и тези отношения се запазват за по-дълго и
настойниците/попечителите - роднини на лица с психични проблеми, са
значително повече. Въпреки това служителите в качество на настойник/
попечител във всички видове разглеждани услуги са повече от роднините в тази роля. Обезпокоителен е фактът, че все още има големи институции, в които директорът е настойник/попечител на почти всички
потребители, на които дееспособността е отнета или ограничена. Така
например по времето, когато бе посетен ДВХУИ в Качулка, директорът
на институцията бе настойник на 198 потребители и попечител на трима.
Директорът на ДВХУИ в Самуил бе настойник/попечител на 82 потребители на услугата, която ръководи.

Как се отразява правният
статус на потребителя в
ежедневието му
	Административно
Повечето администрации на услуги оформят документацията на
потребителите така, че да не става повод за налагане на санкции. И в
частност формално третирането на хората е съобразено с правния им
статус. В някои домове дори договорите са разработени в три варианта
(например в ДВХУИ в Преколница).
	Договори за ползване на услугата
Във всички посетени услуги дееспособните потребители сами подписват или поставят отпечатък на палец на договора си за ползване на
услугата. В някои институции потребители под ограничено запрещение
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все още не се подписват (например в ДВХУИ в Качулка и в ДВХУИ в Батак), в други полагат подпис/палец, като подписът им се преподписва от
попечителя им. Навсякъде за поставените под пълно запрещение се подписват настойниците им. Все още има институции, в които директорът,
когато е и настойник/попечител, се подписва и в ролята на възложител,
и в качеството на изпълнител. В някои общини кметовете подписват на
мястото на изпълнител, в други подписва заместник-настойникът, за да
се избегне „договаряне на директора сам със себе си“. Единствените констатирани нередности освен „договаряне със себе си“ са, че не навсякъде
ограничено запретените подписват документите, които ги касаят. Когато
обаче тези документи по някаква причина стигат до съд, те винаги се
подписват и от ограничено запретените, а не само от попечителя им.
Финансови дела
Пенсиите на потребителите в почти всички специализирани институции се получават от упълномощено лице от персонала; разликата
е само в това кой е подписал пълномощното – дееспособен потребител
или негов настойник/попечител. Бяха констатирани формални изключения, които по същество обаче потвърждават общата тенденция – така
например тримата дееспособни в ДВХУИ в Три кладенци ходят с придружител до банкомат, теглят сами пенсиите си, но веднага след тегленето
предават цялата сума на придружителя, като начинът, по който се разходват парите им, е същият като този на поставените под запрещение. От
новите услуги има такива, в които пенсиите не само се получават лично
от потребителите, но и те сами планират бюджета си – например в ЦНСТ
ПР в Мламолово. Много са обаче и новите услуги, в които финансовите
потоци се управляват по същите правила като в специализираните институции. Най-често това се обяснява с неуспешните опити за самостоятелност. Например, ако на потребител се дадат личните му средства, той/
тя веднага си купува цигари и ги изпушва една след друга.
Няколко директори споделиха, че потребителите с по-тежки увреждания получават по-големи пенсии, които обаче нямало за какво да
бъдат харчени, тъй като състоянието им не позволявало да бъдат извеждани например на екскурзия. Докато сред тези с по-леки увреждания,
респективно с по-малки пенсии, макар според критериите на институцията да са годни да бъдат включвани в екскурзии, имало такива, които
поради липса на достатъчно средства не могат да бъдат извеждани.
	Съгласие за извършване на медицински интервенции
Обичайна практика при спешни случаи е директорите на услугите
да поемат отговорност, подписвайки документи за извършване на медицински интервенции. Бяха констатирани няколко случая на отказ от операции, които не са животозастрашаващи, на дееспособни потребители,
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чиято воля бе уважена. Когато интервенциите са планови, обикновено се
търси не само съгласие, но и съдействие от роднини, дори когато те не са
назначени за настойник/попечител.
Макар и формално потребителите да се делят на три категории
според правния им статут, на практика положението им се уеднаквява.
Как се стига или, по-точно казано, как формално се валидира приравняването на дееспособните до пълно запретени е нагледно показано със
следващото пълномощно:

А. С. е дееспособна. Упълномощила е директора на
ДВХУИ, в който е настанена с нотариално заверено
пълномощно със следния текст:
• Да ме представлява пред РУСО при получаване на
личната пенсия и да се разпорежда с нея
• Да се разпорежда с банковите ми сметки
• Да ме представлява пред всички държавни
институции и лечебни заведения
• Да ме подписва там, където е необходимо
• Да съхранява личните ми документи и да борави с
тях при необходимост и само в моя полза.

Персонално
	Избор на услуга
В общия случай настаняването е по инициатива на близки или на
социални служби, но не и на самия потребител, пред който житейската
му ситуация е представена с една възможност, с един изход – настаняване в услуга. Много са случаите, в които потребителите дори не биват
уведомявани, че ги настаняват в институция за продължителен период
от време, който почти във всички случаи е до края на живота им. Много
от лицата с психични проблеми знаят, че са на лечение там, и питат кога
ще ги изпишат.
Грамотни потребители не знаят какво пише в договорите им – когато искат да бъдат „изписани“, изобщо не предполагат, че с подписа си са
изразили желание да са там, и не са наясно, че формално дееспособните
от тях могат да прекратят договорите си, тъй като във всеки договор има
клаузи за прекратяване.
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Финансови дела
Решения за управлението на финансите на потребителите взимат
социалните съвети, те преценяват от какво има нужда даденият потребител и му го закупуват. В резултат на което има специализирани институции, в които почти всички настанени са облечени в еднотипни анцузи и
обути еднакво с чехли или със затворени гумени обувки, според времето.
Има и други домове, в които обаче облеклото е разнообразно, цветно, а
жените носят накити, рокли, поли, някои дори сутиени. Почти във всички
институции има клубове за разкрасяване, където дамите могат да се подстрижат, да се лакират и да се гримират. В някои има на щат фризьор, но
най-често подстригват/боядисват коси санитарки. Все още има институции, в които почти всички потребителки са с много къси коси (например
в ДВХУИ – Лом, където според директора все още не успяват да се преборят с въшките). По-рядко потребителки се епилират, като окосмяването
по лицето на жени е често срещана картина в институциите. Факт е, че
много от домовете са извън цивилизацията и дори да имат пари в себе
си, потребителите нямат никаква практическа възможност да ги харчат
поради географската откъснатост на местата, които обитават. Но дори и в
домове, в близост до които има магазинчета, в единични случаи се предоставят средства - 2, 5 до 10 лева, които потребителите да харчат сами.
Например в ДВХУИ в Церова кория всички дееспособни получават по 5
лв. на месец, в ДВХПР в Лясково обаче всички независимо от правния им
статус получават 20% от пенсиите си (остатъкът, след като бъде заплатена
таксата за ползване на услугата) на ръка; тези, които не могат сами да пазаруват, получават помощ от персонала или от други потребители.
ДВХПР в Радовци е произволно избран и е показателен за общата
картина - нито една от запитаните домуващи не знаеше какъв е остатъкът
от пенсията ѝ след заплащане на таксата и как се разходва той. Според
директорката в общия случай остатъкът варира между 20 и 30 лв. Според
документацията остатъкът варира между 20 и 144 лв., като месечно на
влог се внасят от 7,24 до 130 лв. Почти всички домуващи имат на влог над
1000 лв., единици имат над 10 000, най-много има жена с 22 000 лв.
Р., която заварих да чете книга и е поставена под ограничено запрещение с попечител служител на дома, знае, че пенсията ѝ е в размер
на 272 лв. Няма представа колко е размерът на таксата, която заплаща
всеки месец, нито колко са личните ѝ средства и как се изразходват; няма
представа дали има пари на влог и ако допусне, че има, колко би могло
да има в него. Подписва се в понеделник и в сряда срещу два лева, а в
петък срещу три. Така било тук и я устройвало. Разбира се, потребители,
които получават пари на ръка в специализирана институция като нея,
като изключим дома в Лясково, са единици.
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	Решения относно лични отношения, включително интимни
партньорства, право на съжителство, раждане, родителство.
Темата за секса и партньорските отношения обикновено се пренебрегва в институциите, тъй като или от „болестта им“, или от „силните
медикаменти“ потребителите нямали либидо.
Докато при ДВХУИ смесените домове са 11, при ДВХПР е само един.
В ДВХУИ е разпространена практиката на самозадоволяването –
институционалният модел на среда, в който са израснали повечето потребители, го предопределя. Психичните разстройства по правило се
развиват в по-напреднала възраст и много от потребителите с психични
разстройства преди настаняването им в институция са имали интимни
връзки, семейства, деца и при тях липсата на партньорски отношения
е болезнена.
По време на посещенията в специализираните институции и алтернативи бяха констатирани пет съжителства – четири смесени двойки в
домове (в ДВХУИ в Церова кория, в ДВПР в Ровино и две в ДВПР в Лясково); както и едно хомосексуално в ПЖ. Две жени в дома в Церова кория
приемат противозачатъчни хапчета, което навежда на мисълта, че освен
жената, която съжителства с мъж, още една има пълноценни сексуални
контакти. В услуга от резидентен тип, където режимът е свободен, мъже
споделиха, че като получат личните си средства, ходят в съседната махала, където ползват платени сексуални услуги. В домовете със затворен
режим мъжете се събират да гледат порно. Съществуват и хомосексуални
възмездни услуги. Така например едно фелацио в дома в Говежда струва
според потребители 10 цигари и заплаха хванатите да бъдат наказани
- тъй като хомосексуалните действия са забранени, наказанието е изпращане в психиатрия.
Поради силните медикаменти потребителки често имат нередовен
цикъл, затова и бременост на потребителка на ДВХУИ в Три кладенци е
била констатирана чак в четвъртия месец, когато по „медицински причини“ бременността е била прекъсната – директорката се е подписвала
в качеството и на неин настойник. Бременната жена е невербална, на
памперс и се оказало, че имала редовен сексуален живот с потребител.
Изследователи на БХК се срещнаха с потребител на ЗЖ, който не
може да припознае тригодишната си вече дъщеря, защото е под пълно
запрещение; В досието на Н. няма социален доклад или друг документ,
който да описва историята му. Той е висок, добре сложен – нетипична фигура за мъж, израснал в институции. Разказва, че като дете живял в дом
„Майка и дете“ в Петрово, Стара Загора, а после в дома в Лясково. Той е
стеснителен, но споделя, че единственото хубаво нещо, което му се е случило, е дъщеря му Божидара. Когато детето влезе в стаята с обръщението
„тате“, лицето му засия. Преди това обаче Н., загледан в пода през очилата си (изключителна рядкост е в институция или в услуга да бъде видян
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потребител, носещ очила), каза, че не му се живее. Нямало работа, а той
обичал да работи селскостопанска работа – всичко, свързано със земята
и животните. Като нямало работа, нямало и пари, а той искал, като детето
му му поиска пари, винаги да може да му даде – затова и не му се живее.
В решението за поставянето му под запрещение е записано, че Н.
е спокоен, дисциплиниран, с беден речников фонд, поддържа сравнително добра лична хигиена, участва в лечебен труд, контактува с болни
и персонал.
Управителката разказа, че Н. е имал сериозно зрително нарушение,
което обаче е било коригирано по линия на здравната каса (безплатно)
при постъпването му в ЗЖ. Н. носи очила за късогледство. Най-вероятно кривогледството му да е било причината той да е бил изоставен от
родителите си, а липсата на адекватна медицинска помощ и институционалната грижа да са довели до затвореността му и институционалната занемара. А потребността от диагноза, за да може да бъде настанен в
институция – до етикета „умерена умствена изостаналост”.
В заключението на психиатъра е записано, че се включва редовно в трудова дейност в защитеното жилище, обслужва се сам, грижовен
е към близките си, вгражда се добре в социалната среда, без терапия
относно психичното състояние. Психичен статус: психомоторно спокоен,
контактен, ориентиран задоволително за време, място и собствена личност, мисловен процес – с беден речников фонд, бедни асоциации, без
продуктивна симптоматика от каквото и да е естество, интелект и памет –
на ниво умерена умствена изостаналост.
След като настойникът на Н., служител на ЗЖ, разбира, че Н. очаква
дете, подава иск за сваляне на запрещението му. В решението на съда, с
което се отказва възстановяването на дееспособността на Н., се казва,
че Ответникът не е отговорил на част от поставените му елементарни
въпроси; не може да чете и да пише (което абсолютно не отговаря на истината). Според управителя на ДЦ „елементарните въпроси“, на които не
е могъл да отговори на съда, са били например каква е разликата между
блато и езеро.
След като окръжният съд отказва да свали запрещението на Н., настойникът му подава иск до районния съд да разреши теглене на средства (230 лв.) от личния му влог за закупуване на креватче за бебето. За
целта е бил направен ДНК тест, който потвърждава бащинството. Съдията отказва да даде разрешение, като насочва майката да предяви иск
за бащинство и ако бащинството бъде съдебно установено, щял да даде
разрешение (Определение № 162 от 30.04.2014 г. на РС в Дряново).
Право на труд
Във всеки дом има потребители, които на практика работят ежедневно – портиер на входната врата, разтоварват провизии, почистват
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общи части, обслужват лежащи, помагат в пералното… така ръководствата подпомагат недостатъчния щат и същевременно „осмислят“ дните на
тези потребители и това щеше да е чудесно, ако трудът им се заплащаше.
Директор на ДВХУИ сподели, че е сключвал граждански договори
с няколко потребителки да почистват почасово административните кабинети. От АСП обаче устно са забранили тази практика.
Единици са потребителите, които поради специфични умения успяват да печелят от тях. Така например потребителка в ДВХУИ в Три кладенци шие гоблени, които продава на персонала; потребител на ЗЖ в Ловеч
рисува икони по поръчка.
В резидентните услуги по-работливите си намират работа навън,
договарят се сами, работят без договор, за надница; в някои услуги има
бланка, която работодателят подписва, поемайки отговорност за работника; на други места такива практики са забранени; разбира се, има и
резидентни услуги, на чиито потребители е осигурена работа със сключен договор – това се случва в големи градове като Ловеч, Пловдив,
Стара Загора.
Право на свободно придвижване
Малък брой потребители на специализирани институции могат
да излизат без придружител. Обичайна практика е излизането да се извършва с предварително разрешение/уведомяване и в повечето случаи
с придружител от персонала. Ограниченията се аргументират с безопасността на потребителите. Основните притеснения са „да не изчезнат“, „да
не ги бутне кола“ или да им се случи друго нещастие, премълчават се
неудобството от просията основно на цигари и страхът да не правят секс.

	Липса на различно третиране според правния
статут на потребителите
Задавайки въпроса на директори на специализирани институции
дали има разлика в упражняването на правата и поемането на задължения от потребителите в зависимост от техния правен статус, всички
отговориха отрицателно.
Вероятно това противоправно отношение може да се обясни със
следните причини:
Първо, много често правният статус не съответства на действителното състояние на лицата. Хора със съхранен интелект и самоконтрол
са поставени под пълно запрещение; както и лица с много ограничени
възможности са дееспособни. Освен това бяха видени не само услужливо написани съдебни решения за поставяне под запрещение, но и ЕР на
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ТЕЛК. Така например, ако лице с умствена изостаналост не отговаря на
профила на услугата, в която е настанено, а именно за хора с психични
разстройства, към диагнозата му незнайно как се появява допълнението „органичномозъчна промяна или разстройство на личността“, което
е достатъчно документите му вече да са изрядни и това лице да отговаря на профила на услугата. Управител на услуга от резидентен тип никак
не се притесни да ни разкаже как инструктира потребителите, когато се
явяват на ТЕЛК, и явно ги инструктира добре, иначе едва ли младеж със
завидно тяло на бодибилдър, който пише впечатляващи стихове, би останал в ЗЖ УИ. Освен това има очевидно несъответствие между реалното
състояние на много потребители и техния правен статус.
Второ, не може да очакваме разграничаване между различните категории по места в услугите въз основа на правния им статус, ако такова
няма на централно административно ниво. В писмо с изх. № 9200-83 от
10.04.2013 г. до директорите на регионалните дирекции за социално подпомагане Ивайло Иванов в качеството си на изпълнителен директор на
АСП дава указания за начина на разходване на личните средства на потребителите, поставени под запрещение. Никъде в писмото не се прави
разграничение между двете категории, поставени под запрещение – тези
под пълно и тези под ограничено, като на практика по този начин те
се приравняват.
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5.	Медицинско
обслужване и
мерки за физическо
ограничаване

За потребителите на социални услуги, настанени в
институции за хора с психични разстройства, умствена
изостаналост и деменции, както и в алтернативни социални услуги достъпът до медицинско обслужване е
осигурен, както и на останалите граждани на Република България. Не се отчита обаче принадлежността им
към уязвими групи.
Парадоксално, но по отношение на медицинското обслужване
тези групи са в благоприятно положение, тъй като в почти всички случаи
са здравноосигурени. Те не могат сами да правят самостоятелен избор
на личен лекар и личен стоматолог (обикновено за големите институции
няма и алтернатива за избор), но могат да получат направления за специализирана медицинска помощ при активност от страна на персонала
на институцията. В някои случаи поради психиатричната стигма се налага
търсене на услуги на голямо разстояние от местообитаването.
Съгласно стандартите и критериите за здравни грижи, заложени в
ППЗСП, медицинските служби не предоставят пряко медицинска и стоматологична помощ, а само съдействат за предоставянето им.
Социалните услуги, предоставяни в специализирани институции и
в общността, трябва да отговарят на следните стандарти и критерии за
здравни грижи:
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1.

осигуряване на съдействие за получаване на медицинска и
стоматологична помощ, както и на други здравни грижи

2.

осигуряване на съдействие за снабдяване с предписаните
лекарства

3.

определяне на служител с подходящо образование,
отговорен за изпълнението на критериите и стандартите за
здравни грижи.82

Медицинските стандарти биха били изпълними, ако домовете бяха
разположени в големи градове с осигурен транспорт и можеха да разчитат на квалифициран персонал, отговорен за здравните грижи. Статутът
на медицинските служби и на самите домове по отношение на Закона
за лечебните заведения (ЗЛЗ)83 продължава да е неясен. Домовете за
социални услуги не са включени в ЗЛЗ и следователно не се разглеждат
като лечебни заведения. Очевидно в тях обаче се извършва медицинска
дейност (прегледи и предписване на медикаменти от лекари или фелдшери), води се медицинска документация и по тяхна инициатива може да
се осигури достъп до общопрактикуващ лекар в зависимост от състоянието на потребителите. Веднъж определени, психиатричните диагнози
на потребителите не търпят промяна или се добавят нови диагнози с цел
получаване медикаменти по линия на НЗОК. Психиатричните назначения
в повечето случаи също не търпят значима промяна с години, а за голяма
част от болните терапията има за цел да улесни работата на персонала,
а не да се постигне смислен ефект по отношение на увреждането или на
поведенческото развитие. Въпреки че са налице положителни примери,
основната цел на терапията е овладяване на симптомите, а не промяна
на качеството на живот на потребителите. По отношение на пациенти с
агресивни и автоагресивни прояви може да се увеличават дозировките,
да се приложи активно лечение или при необходимост да се наложи психиатрична хоспитализация. От интервюта с медицински лица в домовете
става ясно, че отсъствието на индивидуална специализирана грижа и социална рехабилитация за потребителите е основната причина за липсата
на умения за самостоятелен живот и обремененото им психофизическо
състояние. Няма разработен алгоритъм за законово и регламентирано
овладяване на възбуда и действия при случаи на агресия и автоагресия.
Няма и обучение на персонала за справяне с възбуда и агресия. Липсва описание на длъжността трудотерапевт, тя може да бъде заемана от
по-нискоквалифицирани хора, без определена специализация, което
пречи на възможността хората, живеещи в институции, да придобиват
трудови умения.
82 ППЗСП, чл. 41, ал 2.
83 Закон за лечебните заведения, обн., ДВ, бр. 62 от 9.07.1999 г.
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ДВХПР в с. Радовец - здравната грижа = удвоени дози
Общо 71 от настанените в ДВХПР в с. Радовец
са с водеща диагноза параноидна шизофрения, един
потребител е с диагноза умствена изостаналост. 28 са
хоспитализациите в дома за 2014 г., 8 от тях са в ДПБ
в Хасково. Консултациите със специалист за лечение
в психиатрична болница се извършват по телефона
(според персонала психиатърът познавал пациентите и
това е допустимо). След консултацията психиатърът
отбелязва в документите промяната – най-често
това са по-високи дози или добавена терапия. С други
думи, овладяването на агресивни състояния и в този
дом, подобно на дома в с. Говежда, става най-вече чрез
завишаване на дозите на назначените медикаменти. Бяха
цитирани няколко случая, в които е прилагана подобна
„актуализация“ на терапията по телефона.

За разлика от услугите от резидентен тип, в които са настанени помалък брой и по-съхранени потребители, в големите специализирани
институции трудно могат да бъдат овладявани случаи на конфликти, агресия и побои между потребителите. В няколко от тези институции БХК
установи практики, свързани с изолиране (вж. Приложение към Глава 1),
употреба на физическа сила и помощни средства от страна на персонала.
Не се водят книги за инциденти и няма гаранция, че такива се вписват в
рапортните тетрадки на медицинския персонал. В нито един от домовете не бе видяно вписване на изолация или имобилизация. Липсва и
разписана процедура за действие. Така например в ДВХУИ в с. Куделин
бе установено използването на импровизирани помощни средства – нанасяне на побой с тояги и дървени пръчки на „палавите“ потребители от
„пазачите“ или насилие над потребители, които отказват да чистят, завързване със синджири за наказание (заради счупен прозорец) за дърво
или за пейки в двора. Потребители в този дом разказваха и за системно
сексуално насилие на конкретна жертва от страна на други потребители в тоалетната или в стаята. „Сега довечера ще има давай, давай, те го
обичат, правят му секс.“ Причината за подобни контакти, доброволността
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на които може да бъде оспорена, ако потърпевшите потребители имаха
капацитета да го направят, е преобладаващото еднополово разпределение на домовете и невъзможността за удовлетворяване на сексуалните
потребности. От интервюта с персонала на дома в с. Куделин става ясно,
че има 16-18 „дромомани“ (потенциални бегълци), които са принудени по
цял ден да седят на определени пейки в двора. Това е начинът, по който
служителите се справят с тях, в опита да ги задържат в дома. Пазят ги на
смени. През 2015 г. за случаи на насилие и имобилизации бе съобщено
и в ДВХУИ в с. Батошево, където потребител свидетелства, че „...някои от
персонала, не всички, ни удрят, когато не слушаме, когато не сме добри“.
Конкретно посочен служител му нанасял удари в стомаха, натискал го
по стомаха и го връзвал с „каишки“. Бил е удрян, защото слушал музика,
бил е връзван, когато се бие с друг потребител или когато иска да избяга.
Връзван е с „каишки“ за леглото за цяло денонощие и „...вътре пикаеш,
вътре ядеш“.
За подобряване на грижите за по-тежко увредени и лежащи потребители някои от директорите на СИ бяха на мнение, че длъжността санитар трябва да бъде трансформирана и разделена на две щатни
длъжности – „болногледач“ и „хигиенист“, като по този начин се осигури
индивидуална грижа.
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6.	Дейности (рехабилитация, занимания,
трудотерапия, отдих)

Преходно жилище за лица с умствена изостаналост
и Защитено жилище за лица с психични разстройства
са сред услугите, обединени в Комплекс за социални
услуги „Свети Георги“ – Пловдив, който е приемник на
Социално учебно-производствено заведение, осигурявало професионална квалификация и преквалификация на лица от 14- до 35-годишна възраст с увреден
слух или зрение или такива с умствена изостаналост.
Дейностите, които предлага комплексът на своите потребители, едва ли могат да бъдат изчерпателно изброени.
Освен традиционно утвърдените сфери на дейност на комплекса,
свързани с изграждане на професионални умения на потребителите (готварство, шивачество, цветарство, бояджийство), които намират непосредствено практическо приложение в поддръжката на огромната база
и производствата на комплекса, особено място се отделя на спорта. КСУ
разполага с впечатляваща спортна база – част от нея е наследство от
СУПЦ, което, освен че се поддържа, непрекъснато се обновява. В спортния салон има тепих за джудо.
Тренировките се водят от майстор 2-и дан по джудо и 5-и дан по
айкидо. Трениращите хора с увреждания имат специално ушити в шивашкия цех към КСУ кимона. Оборудвана е закрита зала за стрелба с
пневматично оръжие, както и зала за стрелба с лък (също тренировките
се водят от външни инструктори). Други спортове на закрито, които КСУ
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развива, са тенис на маса, канадска борба, фитнес (има фитнес зала) и
гимнастика. Засега ръководството не се справя финансово с възстановяването на вътрешния басейн за водолечение, но не се отказва да прави
опити. В двора на площ от 1000 кв. м е изграден модерен голф комплекс,
включващ и зона за барбекю. Планира се въвеждане на хипотерапия. Заниманията се провеждат в определени часове и всеки потребител може
да се включи в избрана от него дейност.
Голямата гордост на КСУ обаче са оранжерията и лабораторията за
сортови семена.
Въпреки отличните условия в комплекса потребителите му се насърчават да работят извън него. Така от 14 потребители на ПЖ към момента на посещението на изследователите на БХК шестима работеха на
трудов договор на външни обекти – трима като градинари, една като
шивачка и една като санитарка в болница. Пътуват сами с обществен
транспорт до работните си места. Всички потребители на жилищата сами
получават пенсиите, както и трудовите си възнаграждения, ако работят, и
сами управляват средствата си.
Видяното в КСУ „Свети Георги“ в гр. Пловдив е без аналог в страната и до такава степен не се вписва в общата картина на социалните
услуги, предлагани на хора с интелектуални затруднения и психични разстройства, че човек след време започва да се пита дали това, което е
видял там, е реално съществуващо. Прехвърляйки спомените за всички
посетени в хода на настоящото изследване обекти, в съзнанието изникват и картини на други добри практики, които макар и не в мащаба на
КСУ „Свети Георги“ показват, че и без основата на огромната материална
база на комплекса, съхранена и доразвивана през годините под умелото
ръководство на дългогодишния ѝ директор, при добро желание и управление могат да бъдат постигани впечатляващи резултати.
„Сдружение закрила обич и вяра“ управлява ЗЖ за лица с интелектуални затруднения в с. Лиляк, община Търговище. След спечелена награда за най-добър бизнес план на НПО за 2014 г. сдружението изгражда
оранжерия за целогодишно отглеждане на зеленчуци в двора на ЗЖ на
стойност 9000 лв., където работят освен осемте младежи – потребители на ЗЖ, и още четирима младежи с умствени увреждания, живеещи в
семейна среда. Те са пряко включени в различните дейности в оранжерията, свързани със зеленчукопроизводството и продажбата на готовата
продукция. Освен че всички потребители са ангажирани с ежедневните
дейности в ЗЖ, включително и селскостопанските, се търсят и талантите на всеки един, както и начини те да бъдат изявявани. Най-голямата
гордост на ЗЖ е състезателката по боча (топчета) Павлина, която вече
има зад гърба си състезания по петанк в САЩ, Белгия, Полша, откъдето
се е завърнала с медали. Друга потребителка – Амиде, редовно се явя-
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Оранжерия в КСУ, гр. Пловдив

Лаборатория за сортови семена в КСУ, гр. Пловдив

ва на певчески конкурси. Екипът на жилището целенасочено работи за
изграждане на самостоятелност и отговорност у потребителите, като ги
оставя сами за все по-дълги периоди от време и им гласува доверие за
все повече дейности, за които да се самоорганизират и да изпълняват
без наставления.
Потребителите на ЗЖ за младежи с умствени и физически увреждания „Лилавата къща“ в Ловеч имат удоволствие не само да живеят във
впечатляваща сграда в самия център на града, но и да посещават Дневния център на сдружение „Закрила“, към който има заведение, в което желаещите потребители могат да работят. Един от потребителите на
жилището е намерил начин да превърне хобито си в занаят – самоукият
художник изработва икони по поръчка на жители на града.
В двете защитени жилища за лица с умствена изостаналост в гр.
Стара Загора от общо 20 потребители, изведени от институции, шестима
работят на трудови договори и пътуват до работните си места самостоятелно с обществен транспорт – петима в частно мебелно предприятие
и един в предприятие на „Тих труд“. Едно от основните направления, по
които екипът на ЗЖ е насочил усилията си за справяне с проблемите, възникнали вследствие на институционалната грижа, е запълване на пропуските в образованието на потребителите. Заявено е било желание за
интегрирано образование в общообразователно училище, но в училището нямали подготвени специалисти, които да водят ежедневно обучение. Сформиран е специален първи клас, който има занятия в сградата на
училището веднъж седмично. Самоподготовката се осъществява в ЗЖ и
е под ръководството на социалните работници и психолога на жилището.
Отделно от ограмотителните занятия са заложени програми, имащи за
цел подготовка и подпомагане на ежедневни дейности – „социална интеграция“, ходене на работа, ходене на училище, „свободно време“, „следобедно кафе“, поддържане на хигиена; в индивидуалната и груповата
работа с потребителите са включени занимания по готварство, трудова
терапия в градината, арт терапия.
Макар да има примери и за други добри практики в т.нар. алтернативи от резидентен тип, за съжаление преобладават новите услуги, които
са пренесли институционалната култура заедно с изведените от институциите хора. Безспорно потребителите са преместени от голямата сграда
на специализираната институция в по-малки къщички с много по-добри
материални условия, но отношението и нагласите към тях като към неможещи остават почти непроменени. Пренесени са и основните дейности,
характерни за институциите – оцветяване на рисунки (запълване по контур), четене на приказки от персонала. Макар във всички алтернативи да
има изградени кухни, в значителна част от тях храната се доставя с кетеринг или са назначени щатни готвачи, като по този начин потребителите
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са лишени от едни от малкото смислени занимания, с които биха могли
да запълнят ежедневието си, да получат удовлетворение от свършеното
и усещане за значимост – пазаруване, готвене и планирането, свързано с
тях. В много от новите услуги е пренесен и институционалният модел на
управление на личните средства на потребителите, като те на практика са
лишени от възможността сами да се разпореждат със средствата си. Макар и да се говори, че това са услуги, пресъздаващи атмосфера, близка до
семейната, потребителите не са овластени пълноправни членове, които
да могат активно да участват във вземане на решения, които определят
облика на услугата, както и живота във и извън нея; те остават обекти, за
които са наети субекти, които да полагат „грижа“. И както обича да казва
Надежда Денева, дори в думите, които използваме, можем да видим, че
същностна съдържателна промяна няма и това ще е факт до момента, в
който не проумеем, че хората, ползващи социални услуги, не са зеленчуци, които да „обгрижваме“. Можем да се грижим за морковите в градината, но трябва да подкрепяме хората - потребители на услуги, в техния път
към достоен и независим живот.
В ДВХУИ все още господства разбирането, че основната задача
на персонала е физическото обгрижване на потребителите, защото те
„нищо не могат“. Обръщението „деца“ към домуващите в много институции показва липсата на всякакво практическо приложение на определението на „социални услуги“ в Закона за социално подпомагане, според
което те би трябвало да бъдат „дейности, които подпомагат и разширяват възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот”84.
Основни дейности в домовете продължават да бъдат оцветяването (запълването по контури) и четенето на приказки на потребителите от специализирания персонал. Има домове, в които преобладават други практики - например в ДВХУИ в град Батак и най-увредените потребители от
т.нар. група на „лежащите“ посещават дневен център в града, в който се
работи за подобряване на техните умения. В повечето институции обаче единствените дейности, които се извършват с „лежащо болните“, и то
предимно от санитари, е обгрижване на физиологичните им нужди. В
домовете, в които има рехабилитатор, обикновено специалистът е назначен на половин щат и посещава институцията в определени дни и дейността му е ограничена до правене на масажи. Разбира се, има и изключения, в които лица се изваждат от категорията „лежащи“ и се изправят
на крака. В тези случаи обикновено „изправянето“ е в резултат на екипни
целенасочени усилия.
Масово в специализираните институции обаче не се стимулира
физическата активност, което води до вялост и апатия дори у младите
потребители. Разбира се, и по този показател има изключения – така на84 Закон за социално подпомагане, § 1, т. 6 от Допълнителните разпоредби.
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пример в ДВХУИ в с. Русокастро, община Камено, на площадка с препятствия потребители карат велосипеди, играят се народни танци. Успешен
фолклорен ансамбъл има и в дома в гр. Твърдица. А в ДВХУИ в село Оборище, община Вълчи дол, се провеждат спортни турнири от типа „Бързи,
смели, сръчни“.
Потребители на специализирани институции са и изявени спортисти. През 2007 г. Павлина Урдарска представя България на Летните параолимпийски игри по плувни спортове в Шанхай, Китай.85 Фанка Борисова, атлет на „Спешъл Олимпикс Баня”, е носител на първия златен медал
за България по бадминтон и бронзов медал при участието си в смесени
двойки на Летните европейски младежки игри, провели се през 2010 г.
във Варшава, Полша.86 Едва ли е случайно съвпадение, че и двете състезателки са потребителки на една и съща институция – ДВХУИ в гр. Баня.
Оказва се, че те не са и единствените – достойно в турнири по бадминтон
се представя и Биляна, а Ани участва в надпревари по бързо ходене под
вода. Едва ли е случайно, че именно от този дом – ДВХУИ в гр. Баня, са
изведени шест жени в ЗЖ в града, които обаче след 2-3-годишен период
на обучение са излезли от „защитената среда“ на жилището. Четири от
тях живеят на квартира на свободен наем в града, за съжаление единственото работно място, на което са приети, е институцията, от която са
излезли. Другите са напуснали Баня, като едната работи в заведение в
Слънчев бряг. Това е единственото ЗЖ от тези, които изследователите
на БХК посетиха, което е създадено с цел да е наистина преходно звено
между институцията и независимия живот и е изпълнило тази своя цел.
За съжаление, въпреки че настоящите потребителки на ЗЖ са отдавна готови за самостоятелен живот, обективната невъзможност да си намерят
работа обезсмисля усилията на екипа на жилището.
В специализираните институции основната тежест за т.нар. психосоциална рехабилитация пада върху т.нар. трудотерапевти. Във всеки дом
има поне по един социален работник, а в по-големите по повече, които
обаче основно са ангажирани с воденето на документацията в личните
досиета на потребителите, както и с връзките им с външния свят. В повечето домове има и щатен психолог, който по наблюдение на изследователите в повечето случаи се включва в работата с потребители по
свое усмотрение. В една институция психологът бе заварен да чете детски приказки на група потребители, в друга да води арт терапия, в трета
да провежда разговор в кабинета си с потребител. Всички потребители
85 Статия „Кметът на Община Карлово поздрави изявили се спортистки от ДВХУИ гр. Баня“, www.
karlovobg.eu, 06.10.2010 г., достъпна в интернет на адрес: http://www.karlovobg.eu/index.
php?Itemid=86&catid=34:2009-07-15-08-58-25&id=1025:2010-10-06-19-27-37&option=com_
content&view=article.
86 Статия „Първи медал за българските атлети на Европейските летни игри на „Спешъл Олимпикс
2010“, www.sobg.prosport-bg.net, 07.09.2012 г., достъпна в интернет на адрес:
http://sobg.prosport-bg.net/news/126/.
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на институциите ежедневно би трябвало да се обхващат от дейностите,
организирани от трудотерапевтите. Макар и в последните години висши
учебни заведения да предлагат придобиване на образователно-квалификационна степен - бакалавър трудотерапевт и бакалавър ерготерапевт, след четиригодишен курс на обучение, никъде в посетените институции или алтернативи от резидентен тип не бе получена информация,
че работи дипломиран трудотерапевт или ерготерапевт. Практика е изискването към кандидатите за работа да имат завършено средно образование. Висшистите сред трудотерапевтите са с най-различни специалности, които поради липса на работа по специалността се занимават с
това. Потребителите на институциите обикновено са разделени на групи
с численост между 10 и 15 лица, като всеки трудотерапевт избира как ще
занимава групата си в часовете за групова работа, които обичайно са
между сутрешната закуска и обяда. Когато трудотерапевтът води т.нар.
арт терапия, най-често идеи за заниманията се взимат от интернет. Една
от любимите „терапевтични“ дейности е работата в двора – в овощната,
зеленчуковата или цветната градина, зависи с какво разполага услугата.
Тя е свързана с т.нар. занимания по цветарство, които са единствените в
тази сфера през зимния период. В зависимост от уменията и предпочитанията на трудотерапевтите се водят музикални, театрални представителни групи, читателски клубове, ателиета за „разкрасяване“ и други. В някои
от услугите има пещи, осигурени с пари по проекти за печене на глина,
които се ползват. Осигуряват се материали на желаещите да рисуват и
умеещите да плетат, да шият гоблени. Организират се изложби в местните обществени сгради – читалище, кметство, както и благотворителни
пазари по празниците с изработеното от потребителите. Потребители
участват и с програми в празненства на местните общности, както и на
срещи с потребители на други услуги. Основни занимания обаче в много
институции за значителен брой от потребителите остават гледането на
телевизия, спането през деня или просто нищонеправенето. В домовете,
пък и в ЦНСТ, характерна гледка са стереотипните поклащащи се с точността на метрономи движения на някои потребители. Все още се срещат
и потребители с непреодолимо желание за самонараняване, довело до
трайни белези, както и такива, нетърпящи косми по тялото си и развили
умения на пръстите си да изтръгват космите като пинсети. Тези потребители в общия случай не участват в провежданите посещения на културни
мероприятия извън институцията, както и в организираните екскурзии и
отдих. Почти всички специализирани институции традиционно ежегодно
провеждат по няколко еднодневни екскурзии и едноседмичен отдих на
море или планина, а някои дори и в чужбина, за част от потребителите. Условия за участие са наличие на желание и на достатъчно събрани
лични средства. Преценява се и „годността“ на всеки потребител. Плани-
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рането на мероприятията се осъществява от персонала, потребителите
имат право на избор дотолкова, доколкото могат да откажат да участват
и да останат в институцията. В много от алтернативите от резидентен тип,
които изследователите на БХК посетиха, не бяха организирани екскурзии
или летен отдих. На някои места като причина за това бе изтъквано, че
услугата е нова и още потребителите не са опознати достатъчно добре,
за да може да се предприемат дълги пътувания с тях. А в други казваха,
че нямат финансова възможност да ги организират.
Наблюденията на изследователите на БХК на специализираните
институции показват, че най-важните дейности, по които е настроен биологичният часовник на потребителите, остават храненето и пушенето. С
наближаване на часа за хранене някои от потребителите стават неспокойни и независимо че в много малко домове, и то единици, имат часовници, започват към столовата да се стичат хора, независимо дали някой
ги подканя или не. Парадоксален факт е, че макар в повечето специализирани институции вече по време на хранене да се използват и вилици,
то в новоразкрити услуги от резидентен тип храненето се осъществява
само с лъжици. С лъжици се хранят потребителите на всички услуги от
резидентен тип в град Монтана например. След хранене обикновено пушачите получават цигара. Обичайна практика е цигари да се закупуват
с личните средства на потребителите, но да се раздават по бройка в определени часове – обикновено до четири на ден. Има и услуги, в които с
аргумента, че пенсиите са малки и не стигат за покриване на належащи
нужди – лекарства, дрехи, обувки, цигари не се закупуват. Независимо от
практиката в конкретната услуга за пушачите цигарите никога не са достатъчно и много от тях търсят начин да си набавят допълнително.
Почти във всеки дом има някой потребител, който се примолва за
„фас“, който да допуши. В ДВХПР в Радовец бе видян потребител, който
си свива цигара в хартия от вестник, в която бе сложил трева от двора.
Същият разказа, че понякога хора от селото му дават тютюн, но като няма
друго, пуши и съдържимото на дюшека си.
Независимо каква дейност извършват потребителите в специализираните институции, а за съжаление и в повечето от алтернативите от
резидентен тип, тя трябва да е под „контрол“. Контролът е основен елемент на институционалната култура, който често с аргумента за безопасността на потребителите се настанява трайно в личното пространство
на потребителите, като по този начин изцяло премахва границите му. За
изследователите на БХК доказателство за това са например камерите във
всички спални помещения на всички алтернативи от резидентен тип в
Монтана, за работещите в услугите това е само средство, без което те не
биха могли да гарантират сигурността на потребителите.
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7. Персонал

Кой полага грижата в специализираните институции и в алтернативите от резидентен тип? Какви и колко хора работят в тях? Каква е тяхната квалификация и
каква е тяхната мотивация? Отговорите на тези въпроси неминуемо са свързани с отговора на въпроса къде
се намира услугата.
Почти всички специализирани институции са изолирани, разположени са далеч от големите населени места, по правило в труднодостъпни
планински, а в някои случаи и в гранични райони, които през последните
години допълнително се обезлюдяват. А това води до все по-малки попълнения на потенциалната работна ръка, което в най-висока степен се
отнася до специалистите. Поради липса на рентабилност в някои от тези
райони не се поддържа обществен транспорт. Това означава, първо, че
посещаването на потребители от близки и роднини е крайно затруднено
и на практика невъзможно без наличие на автомобил, и, второ, че работата в тези места е свързана с ежедневно преодоляване на значителни
разстояния, особено за специалистите. ДВХПР в с. Петково, община Смолян, е един от малкото в границите на населено място и един от малкото,
до които в близост преминава автобусна линия (веднъж на ден) поради
близостта му с курорта Баните. Автобусът обаче не минава през съседно
село, от което са три от санитарките. И така жените всеки работен ден
изминават по 7-8 км в едната посока пеша независимо от климатичните
условия, за да стигнат до работното си място, и в края на смяната си още
толкова до домовете си. Изследователите на БХК посетиха институцията
на 27.03.2015 г. – двадесет дни след като в областта бе обявено бедствено
положение поради силния снеговалеж, паднали дървета и прекъснато
електроснабдяване87. Военните сили, които са разчиствали пътищата, са
87 Статия „Обявиха бедствено положение в цяла Смолянска област“, www.vesti.bg, 07.03.2015 г.,
достъпна в интернет на адрес: http://www.vesti.bg/bulgaria/obiaviha-bedstveno-polozhenie-v-cialasmolianska-oblast-6032670.
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стигнали до институцията на 6-ия ден. 99-те потребители заедно с наличния персонал, който снегът е заварил в институцията, са прекарали 6 дни
на налични хранителни запаси и 12 дни без ток, което означава без топла
вода и без отопление.
Впечатляващи усилия полагат местните власти да задържат обаче
институциите на точно тези места. При посещението на най-северозападната точка на България, където на един поглед разстояние се намират Румъния и Сърбия, на път за ДВХУИ в с. Куделин, който, разбира се,
изобщо не се намира в селото, сварихме трескаво подготвяне на пътя за
полагане на асфалтова настилка. Пътят е приоритет за общината, защото,
както кметът каза, социалните услуги са единственият поминък на населението тук. Общините доставчици продължават да печелят проекти и
да инвестират значителни финансови средства в подобряване на съществуващите сгради в точно тези изолирани места. Някои вече са успели
да „преструктурират“ част от институцията, като са я превърнали в нова
услуга на същото това затънтено място. И ако са разбираеми усилията на
местните власти, необяснимо е как АСП дава разрешение за разкриване
на услуги от резидентен тип на същите тези места. Още повече че се дават разрешения за разкриване на резидентни услуги и на още по-отдалечени места и от специализираните институции, от които уж потребители
се извеждат, за да се деинституционализират и да бъдат „социално включени“. Такъв е случаят с ДВХПР в с. Раздол и двете ЗЖ в с. Раздол, в които
са изведени 10 потребителки на институцията.
Макар алтернативните услуги да се намират в самото село, в което
почти няма останали жители, те се намират на 3 км по-далеч от общинския център Струмяни в сравнение с ДВХПР, който се намира на 22 км от
Струмяни. Пътят до с. Раздол е планински и в много лошо състояние. Персоналът на услугите е предимно от близките села, но ако тенденцията за
обезлюдяването им се запази, съвсем скоро те ще останат без персонал.

ИНСТИТУЦИАЛНО БЕЗВРЕМИЕ – 3
Общинска администрация. Зад бюрото, жена на средна
възраст обяснява напредъка в деинституционализацията
- по проекти са направили 2 ЗЖ и 1 ЦНСТ.
Защо са в същото населено място, до което се намира
домът? Е, там имало подходящи сгради и хората били
съгласни. Искали да направят ЗЖ в по-близко населено
място, ама хората там протестирали.

–>
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Откъде щели да намерят хора в трудоспособна
възраст да работят? Е, имало още трудоспособни в
общинския център, ще пътуват. Пък после, усмихва се,
ще мислят.
Тръгваме от общинския център. Влизаме в село,
последното по пътя за дома и защитените жилища.
В края на селото стигаме до черен път и така 20
километра нагоре в планината. Разбираме защо е избрано
това място – обстановката наистина е защитена.
Изоставен строеж на пътя. Преди него - отбивката
за дома. Посрещат ни жени, подстригани еднакво,
изглеждащи еднакво – питат за цигари, за пари. Идват
още жени, облечени с манти, не искат цигари, не искат
пари - разбираме, че са от персонала.
Борова гора около дома – природата влияела много
добре на домуващите, били по-спокойни.
Пътят продължава към селото – там е общността,
където са деинституционализираните, на една площадка
има няколко по-нови сгради. Лесно разпознаваме 2 ЗЖ и
1 ЦНСТ.
Наоколо стари порутени къщи – тук-таме има
саксии с цветя по прозорците - знак, че има някой в
къщата.
Питаме дали има магазин. Имало барче, ама не
работело по това време, само сутрин от 8 до 10 часа.
Дали не е по-добре да се казва сладкарница?
Питаме дали има автобус. Имало, но не точно днес
- само 2 пъти в седмицата. Ама съседното село не било
далеч. И границата не била далеч - ей там, зад оня баир.
Деинституционализирани жени от близкото ЗЖ
седят на беседка мълчаливо. Гледат към нас, не искат
нищо, не очакват нищо. Питаме хората от персонала
дали някоя от тях иска да си отиде, дали има бягства.
Били достатъчно интелигентни да знаят, че и да избягат,
няма къде да отидат - от едната страна е границата, а
градът е на 20 километра.
В другото ЗЖ са преместени жени с умствена
изостаналост, да не са заедно с психичните разстройства.
Сега са разделени, на има-няма 100 - 150 метра.
По средата е новото ЦНСТ, чакат да бъде открито
тържествено като поредната резидентна услуга в
общността, по трудния път на деинституционализацията.
Спомням си думите на жената в общинската
администрация - питам се кога ли ще карат целия
персонал от общинския център.

–>

Това с персонала - добре, но скоро ще трябва да се
търси и общност. Защото на услуги в общността го
докарахме, ама какво ще правим с общността, като
се свършат бабите, които още поливат цветята по
прозорците.
Ама какво пък толкова! Аман от критикуващи,
които нищо добро не виждат! Ей го къде е границата,
това ще е уникален български опит – интернационална
деинституционализация.
					

Надежда Денева

Подобна на описаната е и ситуацията с ДВХПР в гара Лакатник и ЗЖ
в с. Дружево, община Своге, в което са изведени 8 потребителки на дома.
Дружево е планинско населено място, съставено от махали, разположени на надморска височина между 800 и 1000 м, обитателите на което са
предимно възрастни хора на доизживяване.
Директорът на ДВХПР в с. Лясково, община Стара Загора, има предписания за незаетите места в щатното му разписание, препоръка по този
въпрос е отправена и от омбудсмана. Директорът сподели, че от няколко
месеца има вакантно място и за санитар, но няма кандидати. В ДВХУИ
в с. Бутан са незаети щатовете за педагог, психолог и логопед, а поради
липса и на кандидат, отговарящ на изискванията за социален работник,
е назначен сътрудник социални дейности, който да поеме работата на
социалните работници, защото другият социален работник – бивш директор на училището в Бутан, носещ значка с надпис „писна ми“, чака да
се пенсионира.
Директорът на ДВХУИ в местността Качулка сподели, че въпреки
сериозните нарушения в дома, констатирани при назначаването му –
„част от персонала са си позволявали да ги ударят (да удрят потребителите) с юмрук по гърба, през кръста, да ги ритнат в краката“88, няма нито
един уволнен, защото на това място други хора няма откъде да дойдат и
наличният персонал трябва да бъде обучен да работи и да се отнася по
хуманен начин към потребителите. За подбор на кадри не може да се
говори, камо ли да се държи да се назначават единствено хора с необходимите квалификация и отношение.
88 Статия „Насилвали сексуално психичноболни мъже и жени в Качулка“, www.24chasa.bg,
06.01.2014 г., достъпна в интернет на адрес: https://www.24chasa.bg/Article/2872712.
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Намирането на персонал се оказва проблем не само в малките
населени места, но и в големите градове. Липсата на кандидати за работа в новоизградените ЦНСТДМУ в гр. София бе пречка те да бъдат
разкривани в планираните срокове. Ниското заплащане възпрепятства не само първоначалното набиране на персонал, но е причина и за
последващо текучество.
89

ХОЙСТ89
ЦНСТ за деца и младежи с увреждания. Влизам,
изглежда спокойно, но съм подготвена, че не е.
Дежурни на смяна говорят за децата и младежите в
тяхно присъствие. Няма каквото и да било притеснение,
няма въпроси дали чуват, дали разбират, дали усещат.
Време за обяд. Надробена храна в купички от алпака.
Бързо, мълчаливо хранене – тракат лъжици, дума не се
чува. Дежурните приключват с храненето на едно дете и
вземат следващата купичка – като на конвейер. Сещам
се за филм на Чаплин. Ако жените от персонала говорят,
то е помежду си – да не се объркат и да нахранят едно
и също дете два пъти. Някои се хранят сами, но и те
спазват темпото.
За едно от децата първо, второ и трето се смесва
и се пасира заедно. Опитвам се да запазя самообладание,
защото искам да накарам всяка жена да изяде
съдържанието на шишето, а то е само едно. Виждала
съм това в домовете и никога не съм си мислела, че ще го
видя и в ЦНСТ. Никога не казвай „никога“.
След обяд всички са по леглата. Време за малко
почивка. За кратко. Дете излиза от стаята, очевидно
подмокрено. Жената на смяна го хваща за ръкава и го
води по коридора. Виждам, че влизат в банята, след малко
излизат – жената е хванала задната част на дрехата,
към яката и „води“ детето към стаята.

89 Съоръжение (лебедка) за повдигане на лежащо болни потребители.
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Разговор с персонала. Всеки се оплаква – не се приема
никакво предложение. Не е възможно да има решение. Ще
се разруши убеждението, което вече е създадено: много
увредени деца, много работа, малко пари, малко персонал.
И после обратно: малко персонал, малко пари, много
работа, много увредени деца.
Питам дали не може да се използва хойстът. Кое
да се използва? Никой не разбира въпроса. Посочвам
съоръжението в дъното на коридора – вижда се от
дневната. Аааа, това ли? Мислели си, че строителите са
го оставили, само им пречело там.
Стават от масата и довличат чисто нов хойст,
обикалят го, разглеждат го.
Чакам да чуя по какви причини не може да се използва.
Нямам никакви съмнения, че бързо ще му се намери
проблемът. Така е – „този, хойст ли е, какво ли е, ама не
става“, не се пъхал под леглото, леглата били други.
Е, какво от това? Какво се променя за човешките
същества, които оставих в ЦНСТ, в тази алтернатива
на институционалната грижа?
					

Надежда Денева

И тъй като персоналът не стига дори когато щатът е запълнен, в
няколко дома бяха видени потребители, които на практика работят, но
не получават заплата. Правят го доброволно, защото ангажираността им
носи удовлетворение и осмисля дните им. Но тези хора успешно могат
да бъдат изведени. Такъв е случаят на Е., която вече двайсетина години
е „портиерка“ в ДВХПР в Радовци – отключва портата, разтоварва и пренася провизии. И въпреки че последните години от дома са изведени
значителен брой потребителки в нови услуги, Е. не е сред тях вероятно
защото е нужна в дома. Малко са институциите, в които има назначена
охрана, и това са обикновено домовете за мъже с психични разстройства, в останалите - обичайно - потребители са натоварени да притичват
до външната порта, когато трябва да бъде отключвана. В няколко дома
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потребителки бяха видени да помагат на други потребителки при храненето, някои споделиха, че участват и в смяната на памперси.
В ДВХПР в с. Раздол пенсионирана учителка със силен тремор на
ръцете, който не ѝ позволява да се храни самостоятелно, и с травмиран крак, който не ѝ позволява да ходи без асистент, заръча: запишете
и кажете, където трябва – в такива домове има хора като мен, които се
нуждаят от болногледач – лежа тук по цял ден, а сърцето ми копнее да
изляза, искам да се движа, но не мога сама… има рехабилитатор, но той е
на четири часа и идва само в определени дни – прави ми масаж веднъж
седмично, но няма време да се разходи с мен.
При посещение на една от СИ директорът изрази негодуванието
си, че издръжката, която се получава за потребителите, е недостатъчна и
не е възможно да се подобри материалната база и да се повиши качеството на услугата. Ниските възнаграждения на персонала са демотивиращи и не е възможно специализираният персонал да бъде задържан на
работа в дома. Според директора няма никаква логика издръжката за СИ,
в която са останали само жени с тежка и дълбока УИ, 10 от които с ДЦП,
само лежащи, с много съпътстващи заболявания, всички на памперс и с
необходимост от 24-часово обгрижване, да е почти колкото на ЦНСТ, в
което са настанени значително по-съхранени потребители с много помалка необходимост от грижи.
Всичко, казано до момента, не означава, че в институциите не
работят сърцати професионалисти, за които работата им е призвание,
както и млади хора, завършили наскоро образованието си – например
социалният работник в ДВХПР в Преколница, който, въпреки че е живял
във Великобритания, се е завърнал в родния си Кюстендил и е убеден,
че положението в социалната сфера ще се промени и специалисти като
него ще получават достойни трудови възнаграждения. Оптимистите като
него обаче в социалната сфера са единици. Повечето от специалистите
осъзнават, че колкото и да се раздават, не са в състояние да удовлетворяват ежедневно потребностите от индивидуална подкрепа на всеки
потребител в институцията. Освен това и тези професионалисти са хора,
които плащат сметки, грижат се за семейство и казват, че заплащането не
съответства на тежестта на труда им, и вероятно, ако получат по-добро
предложение другаде, ще се възползват.
И тук логично възниква въпросът реално ли е от тези специалисти, които се броят на пръсти в един дом, да се очаква да извършват,
„дейности, които подпомагат и разширяват възможностите на лицата да
водят самостоятелен начин на живот“, каквото е изискването на ЗСП. Или
е съвсем обяснимо поведението на добродушни лелички, които майчински наричат потребителите „деца“, защото „те нищо не могат“. Или ситуацията в ДВХУИ в с. Джурково, където т.нар. лежащи прекарват ден след
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ден, година след година в бебешките си кошарки на третия етаж, от който
вероятно ще бъдат свалени само веднъж на път за селското гробище,
а ходещите прекарват дните си в гола занималня с облицовани с плочки стени, докато залата за рехабилитация се ползва за гардеробиерна от
персонала и склад за памперси, а съседната спортна зала с прекрасни
нови уреди, които никога не са ползвани, а по начина, по който са наредени, дори не могат да бъдат използвани, стои заключена.
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8.	Обществен контрол
	на системата на
социалните услуги

Заедно с институциите, които официално инспектират СИ и алтернативните услуги (Инспекторат на АСП,
МТСП, РЗИ, ПАБ, ДСП и пр.), посещения в тях извършват и представители на местната власт – общинските
администрации като преки доставчици на услугите.
Те контролират изразходването на средствата съгласно Тарифата за таксите за социални услуги и разпореждането с пенсиите. В отделни СИ БХК установи задължителни предписания на Инспектората
на АСП например с лични средства на потребителите да не се закупуват спално бельо или други вещи, които би трябвало да се осигуряват с
бюджетни средства.
След създаването на НПМ към Омбудсмана на Република България през юни 2012 г. СИ бяха включени в графика за посещение на институцията, а в годишните доклади на Омбудсмана като НПМ намериха
място констатации и препоръки, свързани с правата на потребителите.
За разлика от държавните и общинските органи, които имат правомощия да посещават различните социални услуги, неправителствените организации имат повече консултативни, отколкото мониторингови функции. Нарушения на правата на потребителите биха били установявани и
санкционирани при наличието на независима система на инспекции на
домовете и социалните услуги и при провеждането на регулярни и цялостни проверки, неотменна част от които трябва да бъде посветена не
само на воденето на документацията, но и на качеството и обема на грижите и на интервюирането на потребителите, независимо от съмненията
и предразсъдъците относно истинността на техните съждения.
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Нормативно общественият контрол на системата на социалните
помощи и социалните услуги се осъществява на основание чл. 52 от ППЗСП (в сила от 01.05.2003 г.), който гласи:
За упражняване на обществен контрол при осъществяване на
дейностите в областта на социалните помощи и социалните
услуги с решение на общинския съвет се създава обществен съвет със следните функции…
В чл. 52 от Правилника са изброени общо пет функции на обществения съвет, сред които са:
3. Съдействие за координиране на дейността по предоставяне
на социални услуги...
4. Контрол върху качеството на социалните услуги в съответствие с утвърдените критерии и стандарти.
5. Изготвяне на становища за откриване и закриване на специализирани институции за социални услуги на територията на
общината.90
Правната рамка за осъществяване на обществен контрол върху социалните услуги е ясна, но не съдържа конкретни правомощия на
обществения съвет, когато констатира нарушения при предоставяне на
услугите. Може би поради това в нито една от посетените СИ или алтернативните услуги БХК не констатира извършен мониторинг от страна на
обществените съвети. Тъй като текстът на чл. 52 ППЗСП не е променян от
2003 г., в т. 5 са включени само специализираните институции, но не и целият спектър от алтернативни социални услуги, включително от резидентен тип (ЗЖ, ЦНСТ, ПЖ, ЦНСТДМ), които започнаха да функционират след
2003 г. В случая е очевидна необходимостта законодателят да дефинира
правомощията на обществените съвети, като в обхвата на обществения
контрол, който те осъществяват, да бъдат включени и всички алтернативни социални услуги.

90 ДВ, бр. 40, 1.05.2003 г.
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9.	Заключение и
	препоръки

На настоящия етап за социалните услуги от резидентен тип са в
сила две основни тенденции:
От една страна, държавата продължава да залага на предлагането
на институционализирана грижа, вместо да развива политики и услуги,
които да подкрепят самостоятелността и активното включване в живота
на общността на потенциалните потребители на услуги.
От друга страна, новите услуги, разкривани като алтернативи на
географски изолираните и морално остарели СИ, възпроизвеждат същия
институционален ред, който би трябвало да изместят, и нямат капацитета да постигнат „социално включване“ за потребителите. Те бетонират
институционалния модел на грижа, защото липсва политическа воля за
качествено и кардинално преобразуване на сектора.
Основен проблем пред реалната деинституционализация е, че тя
се разбира като процес на извеждане на хора от специализираните институции и преместването им в места, определяни като „услуги в общността от резидентен тип“, които по всички свои характеристики са малки
институции. В тях „на място” и комплексно се търси решение на всички
проблеми – жилищни, здравни, социални, образователни, рехабилитационни и пр. Вместо преходно звено към живот в общността те са последна спирка за потребителите. Така, независимо къде са локализирани,
резидентните услуги се превръщат в микроинституции, които създават
паралелна реалност за потребителите и нямат капацитета да развиват
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умения за независим живот и социално включване. Такава промяна само
усъвършенства грижата в институционална среда.
За да бъде реална, а не бутафорна, деинституционализацията трябва да има за резултат постигането на независим живот за хората, изведени от СИ. Те трябва да бъдат третирани като всички останали хора, да се
ползват от същите права, да живеят в нормални жилища, да работят и да
получават заплата, да имат семейства. За хората с увреждания това ще е
възможно, ако има подходящи (адаптирани) жилища и реална асистентска подкрепа.

Препоръки:
1. Реализираната в момента социална политика следва да бъде дълбоко
преосмислена и разположена в контекста на принципите и ценностите, заложени в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, ратифицирана от България още през 2012 г. Целите на една нова
политика по уврежданията, в това число и по отношение на хората с
психични проблеми, следва да бъдат насочени към независим живот
в общности, избрани от самите хора с увреждания, а не към живот
в рамките на системата за социално подпомагане, както се случва в
момента. Пример за подобна промяна би могла да бъде замяната на
„грижа в общността“ с „подкрепа за независим живот“, която предполага съвършено различни мерки от страна на държавата.
2. Сегашната ситуация на архаично законодателство, придружено с
разточителни харчове без резултат за потребителите на социални
услуги, налага необходимостта от спешно разработване на нова законова рамка с качествено нов закон за уврежданията, в основата
на който трябва да са заложени подкрепата за независим живот, изграждането на социални жилища, достъпът до лична помощ и подкрепено вземане на решения, а не подобряването на традиционната
институционална грижа. Така, в съответствие с чл. 12 от КПХУ, следва да се преустанови отнемането на дееспособността на хората с
интелектуални затруднения.
3. Задължителен елемент от тази политическа рамка следва да бъде въвеждането на индивидуална оценка на потребностите, която да има за
резултат изготвянето на пакет от подкрепящи услуги, компенсиращи
дефицита, свързан с увреждането, като всеки човек получи правото
и възможността да избира доставчика на необходимата му подкрепа.
Това предполага насочване на ресурса към потребителите, а не към
доставчиците, което може да се организира чрез ваучери или целеви
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банкови сметки, а не непременно чрез пари в брой. И не на последно
място по важност, ползването на този ресурс следва да бъде целево
и отчетно – всеки човек получава подкрепа за конкретни услуги на
конкретна стойност и се отчита за тяхното ползване пред съответния
компетентен орган.
4. Необходима е кардинална промяна на системата за социални услуги, предлагани в домашна среда, които гарантират правото на всяко
лице, независимо от увреждането му, да води достоен и независим
живот в общността. Към настоящия момент услугите се осъществяват
по различни срочни програми без необходимата устойчивост, сигурност и предвидимост. Трябва да бъде премахната унизителната практика хората с увреждания и родителите на деца с увреждания всяка
година да са принудени да кандидатстват за личен асистент и да им
се гарантира бюджет за лична помощ, който те да имат свободата и
избора да управляват.
5. Специализираните институции и алтернативните услуги от резидентен тип, които нямат капацитет да осигурят живот в общността,
да се възприемат като услуги със затихващи функции в обозримо
бъдеще. До окончателното им закриване те да функционират при
следните условия:
●● До затварянето на входа им да се спазва стриктно разпоредбата
на ЗСП настаняването в тях да се допуска само след изчерпване на
възможностите за предоставяне на социални услуги в общността91. Да се установят ясни законодателни критерии за изчерпване
на възможностите за предоставяне на социални услуги. Крайното решение за настаняване на лица, поставени под ограничено
запрещение в специализирана институция, да се взема от българския съд, както това бе регламентирано за настаняването на лица,
поставени под пълно запрещение.
●● Както при административно, така и при съдебно настаняване ДСП
и съдът да уведомяват по подходящ начин потребителите и техните
настойници и попечители за характера на мярката и за последствията от живота в институция.
●● Предлагането на услуги да се извършва след комплексна индивидуална оценка на лицата с интелектуални затруднения. В зависимост от техния здравословен статус да се извършват своевременно предиагностициране, промяна на терапия и настаняване за
активно лечение на нуждаещите се. Изолации и имобилизации да
се назначават само от лекар и да се прилагат под непрекъснато наблюдение на състоянието на потребителя. Медицинският персонал
91 ЗСП, Чл.16, ал.2 (изм. – ДВ, бр. 8 от 2016 г.); ППЗСП, Чл.36, ал. 4.
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да проявява по-голяма активност при наблюдението на потребителите с цел да се констатират навреме обостряния и състояния
на възбуда.
●● На всеки шест месеца да се извършва преразглеждане на настаняването на потребителите в СИ от съда, при което държавата да има
задължението да покаже какви действия е предприела за предоставяне на алтернативни услуги в общността.
●● Да се разработят стандарти за жилищна площ на един потребител в СИ и резидентните услуги, за максимален брой потребители,
ползващи един душ и една тоалетна, за вида и съотношението на
обзавеждането, както и за необходимите битови условия в спалните помещения.
●● Да се извърши цялостно наблюдение за спазване на профилирането и районирането на СИ и резидентните услуги за лица с интелектуални затруднения. Лицата, настанени в несъответстващи им по
профил и район места, да бъдат пренасочени към съответстващи
на здравословното им състояние и местоживеене СИ и резидентни
услуги или да се пристъпи към извеждането им в общността с необходимите мерки за подкрепа.
●● Да се преустанови безпринципното лицензиране на услуги от резидентен тип (ЗЖ, ЦНСТ, ПЖ), които не отговарят на стандартите
и критериите за местоположение и материална база, заложени в
методическите ръководства на тези услуги.
6. За осъществяване на независим контрол върху социалните услуги е
необходимо овластяване на местните общности, които да бъдат въвлечени в реално наблюдение на системата за социално включване с
ясни ангажименти, институционална рамка и бюджет за тяхната работа. Съществуващите в момента „обществени съвети за социална политика“ са неефективни поради техния формален характер и зависимост
от властта – на местно или национално ниво.
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Искате ли да помогнете?
Бюджетът на неправителствените организации често е съвсем ограничен. Ето защо БХК се нуждае от помощ, за да продължи да работи в
полза на най-уязвимите групи в българското общество. Тази подкрепа
ще помогне за изграждането на един по-добър свят.

Какво можете да направите?

Активисти от цял сват са показали, че съпротивата срещу тези, които
подкопават човешките права, е възможна. Бъдете част от това движение. Помогнете ни да се изправим срещу тези, които подклаждат страх
и омраза.
Можете да направите това

като доброволец или с дарение.
Искам да предложа помощта си като доброволец, защото смятам,
че притежавам умения, които биха били от полза.
Име:
Адрес:
Държава:
Имейл:

Искам да направя дарение на БХК (приемат се в лева или евро)*
Сума:
Моля изтеглете от:		

Visa 		

Mastercard

Номер:
Валидна до:
Да се използва за**:
Подпис:
* Дарението можете да направите и сами чрез Интернет на адрес:
http://www.bghelsinki.org/bg/donate/
**Попълнете този ред само, ако имате конкретно желание
или наша конкретна кампания предвид.
Моля, подайте тези формуляри в офиса на БХК на адрес:
ул. „Върбица“ № 7, ет. 4, 1504 София

Настоящето издание е резултат от мониторинг на правата на хората с психични
разстройства, настанени в широк спектър от социални услуги – специализирани институции и алтернативни услуги в общността, проведен от октомври
2014 г. до април 2016 г. по проект и финансиран в рамките на Програмата за
подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
Станимир Петров е завършил философия в
СУ „Св. Климент Охридски“. От началото на
1997 г. работи в БХК като изследовател на затворени институции. Извършва наблюдение на правата на лишени от свобода в затвори и следствени арести, на деца, настанени в корекционни
институции и на лица с интелектуални затруднения, настанени в домове и стационари. Съавтор
и автор е на голям брой публикации, посветени
на състоянието на правата на човека в различни
видове затворени институции.
Елица Гергинова е завършила право в СУ „Св.
Климент Охридски“. Изследовател е в БХК от
1999 до 2002 г., а сетне отново от 2009 г. насам.
Извършва наблюдение на правата на лишени от
свобода в затвори и затворнически общежития,
следствени арести и полицейски управления,
възпитателни училища-интернати и социалнопедагогически интернати, психиатрични заведения и социални заведения из цялата страна.
Антоанета Ненкова е един от основателите на
БХК през 1992 г. Магистър е по журналистика и
масови комуникации на СУ „Св. Климент Охридски“. Има 15-годишен професионален опит като
журналист в БНР и като кореспондент на Българската редакция на радио „Дойче Веле“ в София.
Като изследовател в БХК наблюдава институциите за деца от 2000 г., а от 2010 г. и напредъка на
процеса на деинституционализация.
Надежда Денева е независим експерт с дългогодишен опит в сферата на социалните услуги.

София, 2016 г.

