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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

1. Актуалност на изследваната проблематика 
Детската безнадзорност е явление, което се развива у нас от края на 80-те и 

началото на 90-те години, въпреки че възниква значително по-рано. Основните 

причини, които повечето специалисти, работещи в социалната сфера, изтъкват като 

водещи за неговата поява, са свързани с процесите, които настъпват у нас точно в този 

период, а именно: обедняване на населението, увеличаване на безработицата, особено 

сред ниско квалифицираните слоеве на населението, липсата на адекватни механизми за 

социална защита, резките социални и икономически промени на микро и макро ниво. 

Всичко това пряко засяга най-важния и основен фактор за развитието и социализацията 

на детската личност – семейството. Въпреки че факторите, провокиращи 

безнадзорността са много и от различно естество, те по-скоро само допълват 

неблагоприятния микроклимат в семейството, който в повечето случаи е решаващ. 

Лошите материални условия и насилието в семейството, често придружавани от 

склоняване към кражби и просия, провокират децата да напуснат дома си. Попаднали 

веднъж на улицата, те са изложени на множество рискове, засягащи тяхното 

функциониране и развитие във всяко едно отношение. Именно поради това, те биват 

определяни и като една от най-уязвимите групи деца в риск. В суровите условия на 

улицата, те губят достъп до редица услуги – социални, здравни, образователни. Силно 

затруднено е задоволяването на базовите за развитието на децата нужди. Липсата на 

достъп до тези услуги и незадоволяването на базовите потребности от своя страна водят 

до възникването на редица дефицити и до изоставане в развитието на децата. Условията 

на живот, които улицата им предоставя, са предпоставка за възникване на редица 

деформации в детската личност, включително и до поява на поведенчески отклонения. 

В следствие на поетите от държавата ангажименти, към настоящия момент 

детската безнадзорност е сравнително ограничена. Разкрити са различни социални 

услуги в подкрепа на децата в риск, някои от които са насочени конкретно към децата 

на улицата. Фокусът на работа постепенно се измества от настаняването на деца в 

специализирани институции към работата с тях чрез предоставянето на социални 

услуги в общността. Променя се и фокусът на мобилната социална работа от оказване 

на подкрепа на местата, където децата могат да бъдат срещнати към предприемането 

на превантивни мерки в общностите, от които идват – т.н. „джобове на бедност” при 

активна работа със семействата и самата общност. 
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Въпреки положителното развитие на ситуацията по отношение ограничаване 
на детската безнадзорност, налице са редица предизвикателства, снижаващи 
ефективността на социално-педагогическата подкрепа на децата на улицата и 
определящи актуалността на този въпрос, а именно: 

 недобро регулиране на взаимодействията между двете системи, които имат 
отношение по проблемите на безнадзорните деца – системата за закрила на детето и 
системата за превантивна и корекционно-възпитателна дейност; 

 липса на добра координация между различните институции, работещи по 
проблемите на децата в риск; 

 синхронизиране на българското с европейското законодателство по отношение 
правата на детето; 

 осигуряване на необходимите условия за прилагане на нормативната уредба; 

 миграцията към големите градове и разрастването на „джобовете на бедност” 
до гета; 

 оптимизиране на социално-педагогическата подкрепа чрез ефективно 
използване и на всички нейни направления, в това число и работата с общност. 

С оглед на тези предизвикателства и отчитайки факта, че проблемът е предимно с 
практико-приложен характер и не е обстойно изследван и отразен в научната 
литература, изследователският интерес бе провокиран именно от него. 

2. Цел, задачи, обект, предмет и хипотеза на изследването 
Целта на дисертационното изследване е да се установят социално-

педагогическите проблеми на ресоциализацията на безнадзорните деца и 
възможностите за подкрепа на децата в и чрез общността. 

Реализирането на целта се осъществява чрез следните основни изследователски 
задачи: 

1. Извеждане на основните социално-педагогически параметри на детската 
безнадзорност като явление. 

2. Анализиране капацитета и проучване специфичните функции на институциите, 
оказващи социално-педагогическа подкрепа на децата на улицата в процеса на тяхната 
ресоциализация. 

3. Извеждане характеристиките на мобилната социална работа, като основно 
направление на работа с деца на улицата. 

4. Идентификация на типичните нагласи и позиции на специалисти, относно 

базисните условия и фактори за успех при работата с общност в подкрепа на 

безнадзорните деца. 
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5. Обобщаване на основните дефицити в системите за подкрепа на безнадзорни 

деца и предлагане на насоки на работа за подобряване на тяхното функциониране. 

Обект на изследването са социално-педагогическите аспекти на детската 

безнадзорност. 

Предмет на изследването са същностните характеристики и измерения на 

социално-педагогическата дейност и проблемите, съпътстващи процеса на 

ресоциализация на безнадзорни деца. 

Хипотеза: Предполага се, че базисните социално-педагогически проблеми на 

ресоциализация на безнадзорни деца са свързани с ефективността на работата със 

свързаните общности – собствени и приемащи/приобщаващи, поради което работата с 

общност, като професионален модел за холистична (системна) социално-педагогическа 

подкрепа, се очаква да е широко приложим и потенциално с висока ефективност, ако: 

− се използва професионално, т.е. социалните организации, институции и 

специалисти (педагози и социални работници) познават, приемат (одобряват) и 

използват успешно модела; 

− се прилагат системни стратегии за работа с общността, основаващи се на 

холистична визия за проблемите и тяхното водещо проактивно решаване. 

3. Методика на изследването 
В настоящото теоретико-емпирично изследване са използвани следните 

основни групи методи: 

1. Методи за теоретично проучване: анализ и синтез, сравнение и обобщение; 

2. Методи за събиране на емпирична информация: анкета и анализ на случай. 

Основното емпирично изследване е анкетно проучване, чиято цел е да 

идентифицира типичните нагласи и позиции на социални работници и педагози 

относно базисните условия и фактори за успех на работата с общности при 

ресоциализационни програми и проекти за безнадзорни деца. С него са реализирани 

следните основни изследователски задачи: 

1. Да се установи по емпиричен път, в каква степен специалистите 

работещи по проблемите на безнадзорните деца са професионално и психологически 

подготвени за работа с общности. 

2. На основата на респондентските мнения и оценки, да се установят и 

анализират идентфицираните от тях типични практически измерения (подходи, 

стратегии, техники) и предизвикателства пред работата с общности в контекста на 

ресоциализационните програми и практики за безнадзорни деца. 
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В модела на емпиричното изследване са включени 6 показатели: 

 Показател 1: Познаване на ресурсите в общността; 

 Показател 2: Разбиране за измеренията на работата с общност; 

 Показател 3: Отношение на специалистите към работата с общност; 

 Показател 4: Параметри на законодателната и институционална рамка; 

 Показател 5: Оказване на подкрепа от страна на общността; 

 Показател 6: Цялостност и системност при работата с общност. 

Към показателите са конструирани общо 18 индикатори. 

Анкетата е частично стандартизирана и включва 29 въпроса, от които 23 имат 

отношение към конструираните индикатори и 6 са с демографски характер. 

Обработката на резултатите от проведеното проучване е извършена с програмата за 

статистическа обработка на данните – SPSS, като бяха извършени няколко 

подготвителни стъпки преди анализа на данните по същество, а именно: 1) Проверка 

на вътрешната съгласуваност/консистентност на индикаторите; 2) Конструиране на 

индекси по показатели; 3) Извеждане на корелационни отношения между въпросите и 

демографските признаци. 

Направена е проверка за вътрешна съгласуваност на отделните индикатори, 

които изграждат първи, трети, четвърти и пети показател, като е използван 

показателят за вътрешна съгласуваност Алфа на Кронбах. 

4. Описание на дисертационния труд 
В увода са обосновани актуалността на проблема и необходимостта от 

неговото разработване. Дефинирани са целта, задачите, обекта, предмета и хипотезата 

на дисертационния труд. Представена и е методиката на изследването. 

В първа глава е представена теоретичната постановка на изследвания проблем, 

което включва: изясняване на социално-педагогическите процеси, съпътстващи 

формирането на детската личност, както и свързаните с тях възможни поведенчески 

отклонения; очертаване на основните социално-педагогически характеристики на 

безнадзорните деца; представяне на институционалната подкрепа, която държавата 

оказва на децата на улицата, както и актуалното състояние на детската безнадзорност у 

нас; извеждане на основните социално-педагогически проблеми на деца на улицата; 

очертаване на измеренията на мобилната социална работа, като основен метод за 

осъществяване на социално-педагогическа работа с деца, изпаднали в състояние на 

безнадзорност; обосноваване на значимостта на работата с общност, както и 

потенциалните възможности, които тя предоставя в подкрепа на децата на улицата. 
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Във втора глава е представено емпиричното изследване, което включва 

организация на изследването и представяне и анализ на получените резултати от 

анкетното проучване, проведено със специалисти, работещи по проблемите на децата 

на улицата. Очертани и обобщени са основните проблемни зони по отношение на 

социално-педагогическата подкрепа, която специалистите оказват на децата, 

изпаднали в състояние на безнадзорност. Анализирани са и проекти в подкрепа на 

деца в риск, в това число и безнадзорни деца. 
 

II. ТЕОРЕТИЧНА ПОСТАНОВКА НА ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРОБЛЕМ 

1. Социално-педагогически процеси и поведенчески отклонения 
За характеризиране на социално-педагогическите процеси, свързани с 

формирането на личността, в научната литература се дефинират и използват активно 

широк кръг от понятия и понятийни групи. Едни от тях се отнасят до процесите на 

човешко социално развитие в норма, а други обхваща различните проявления на 

абнормално (нарушено) социално развитие. С цел изясняване същността на тези 

процеси, връзките между тях и специфичните им особености, както и извеждането на 

понятието ресоциализация като ключово по отношение на работата с деца със 

социални дефицити, в настоящия параграф са представени основните характеристики 

на следните понятия: 

 социализация, възпитание и енкултурация – отразяващи социалното развитие 

на личността в норма; 

 десоциализация – отразяваща процесите на формиране на социални дефицити; 

 ресоциализация и свързаните с нея адаптация, реадаптация и превъзпитание – 

отразяващи процесите на възстановяване на нормалното развитие и функциониране на 

личността. 

За характеризиране на поведенческите отклонения в настоящия параграф са 

представени и следните понятия: девиантно и делинквентно поведение, деца в 

конфликт със закона, деца с емоционални и поведенчески затруднения – отразяващи 

поведенческите отклонения в следствие на десоциализацията. 

1.1. Социализация: същност, основни характеристики и проявления 
Системната употреба на понятието социализация в началото на ХХ в. се дължи 

най-вече на Е. Дюркем. През 1905 г. той използва това понятие, за да опише 

„методическото проникване на обществото в индивидуалните съзнания” (3, с. 14). 

Според Л. Димитров „социализацията може да бъде определена като двуединен 

диалектически процес, който включва както усвояването, така и създаването на 
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социален опит и културни ценности и при който се развива и усъвършенства 

човешката социално-биологическа природа; процес на очовечаване на човека по време 

на филогенетичното и преди всичко онтогенетичното му развитие, в резултат на 

активното взаимодействие между отделния човешки индивид и окръжаващата го 

среда, крайния продукт, на което е човешката личност.” (6, 23–24). Авторът определя 

социализацията на човешкия индивид като една от ключовите категории на 

съвременното социално познание. Ето защо за него тя е централна категория в 

изследването и обосновката на социалното формиране на човека (6, с. 22). 

Значимостта на социализацията изтъква и С. Николаева, като я представя в 

контекста на превенцията на нежелателните модели на личностно и общностно 

развитие. Разглеждайки ресоциализацията, реадаптацията и социалната 

рехабилитация като неразделна част от научния обект на социалната педагогика, тя 

подчертава значимостта на социализацията в рамките на социалнопедагогическата 

наука и отбелязва, че „не само ресоциализацията спрямо последствията от значимите 

рискови влияния, но и тяхната превенция е част от същността и социалния смисъл на 

социалнопедагогическото” (23, с. 32). 

Именно с оглед значимостта на социализацията в цялостния процес на 

личностно развитие на човешкия индивид, в рамките на настоящото изследване, тя е 

изведена като централна категория. 

Един от аспектите на социализацията се отнася до развитието на 

самосъзнанието на личността. Този процес се извършва под влиянието както на 

стихийни, така и на специално организирани фактори, той обаче не е пасивно-

приспособенчески акт, а е и активен и съзнателен, извършващ се с помощта на 

възпитанието (2, с. 125). 

В научната литература не съществува единомислие по въпроса за 

отношението между понятията социализация и възпитание. Иван Иванов определя 

това отношението като основен социално-педагогически проблем. М. Андреев, 

определя възпитанието като качествен скок в социализацията, като целенасочен 

преднамерен процес, с определен социално детерминиран идеал, при който се 

осъществява контрол върху личностното развитие и се усвояват само целесъобразни 

елементи на културата. (11, с. 31) 

Друг социален процес, свързан със социализацията на личността, е 

енкултурацията. Това е процес на включване в дадена социална среда, при който 

индивидът възприема нейните типични културни традиции и образци на поведение и 

действа според тях. Енкултурацията често се използва като синоним или 
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специфично проявление на социализацията. Същевременно се срещат и схващания, 

според които всяко от тях има своите специфики и не могат да бъдат напълно 

отъждествявани. (6, с. 24) 

1.2. Нарушения в процеса на социализация – десоциализация и поведенчески 
отклонения 

Най-различни вътрешни причини и външни обстоятелства могат да забавят, 

затруднят или дори да спрат процеса на социализация във всички нейни проявления. 

Именно тези нарушения са в основата на наблюдаваните поведенчески отклонения, 

които варират по своята проява и сложност. 

Десоциализацията е обратният на социализацията процес. При него индивидът 

се конфронтира с установените социални ценности и норми на поведение, губи своята 

социална позиция и роля, както и възможността за социално взаимодействие в 

рамките на своята общност или социума (3, с. 54). Този процес води и до редица 

поведенчески отклонения, каквито са проявите на девиантно и делинквентно 

поведение. 

Девиантното поведение е отклоняващо се от общоприетите социални норми 

поведение. А. Гърбачева го определя като „своеобразен тип социална аномалия, която 

обединява широк кръг явления” (5, с. 60). 

„Често като синоним на девиантно поведение се използва понятието асоциално 
поведение”. Асоциалното поведение има косвени последици за обществото, за разлика 

от антисоциалното поведение, което „е насочено пряко срещу него”. Антисоциалното 

поведение е синоним на т.н. делинквентно поведение. Делинквентното поведение се 

изразява не само в нарушаване на моралните норми, но то е в разрез и с правните 

норми на обществото, поради което се преследва и наказва от закона. (4, с. 85) 

През последните години у нас навлезе и друго понятие, характеризиращо 

децата със специфични поведенчески отклонения – деца с емоционални и 
поведенчески затруднения. В тази категория попадат децата, чиито социално 

неприемливи прояви са със сила, честота и продължителност, представляващи заплаха 

за качеството им на живот или физическата им безопасност, както и тези на околните, 

и е налице вероятност да предизвикат ответна реакция, изразяваща се в налагане на 

ограничения, отхвърляне и неприемане от околните (30, с. 455) 

Появата на поведенчески отклонения при формирането на личността в процеса 

на нейната социализация, предполага ориентиране на социално-педагогическата 

подкрепа в посока възстановяване на нормалното й функциониране в социален аспект. 

Това означава, че обичайните подходи към детето, които в хода на социализацията не са 
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предотвратили появата на социални дефицити, довели до десоциализацията на детската 

личност, трябва да бъдат заменени с други, характерни за процеса на ресоциализация. 

1.3. Същност и основни характеристики на ресоциализацията 

Процесът на ресоциализация може да бъде представен като „последователния 

ред от изменения, които настъпват в съзнанието, поведението и емоционалната сфера 

на временно изключената от социума личност, в резултат от взаимодействието й с 

микро и макро средата, на взаимодействието на педагога и личността, нуждаеща се от 

помощ”. (29, с. 57) 

Една от основните „специфични особености на ресоциализацията на детето, 

които я различават от социализацията… са: целенасоченост, конкретност, 

организираност”. За разлика от социализацията, при нея вниманието в много по-голяма 

степен е насочено към „търсене и използване на педагогически целесъобразни начини за 

общуване и въздействие” (29, с. 57). „В структурен план процесът на ресоциализацията 

включва превъзпитанието, адаптацията и реадаптацията” (29, 60–64). 

След изложените основните характеристики на социализацията, 

десоциализацията и съпътстващите я поведенчески отклонения, както и особеностите 

на процеса ресоциализация, в следващите параграфи е направен опит за открояване на 

техните специфики при безнадзорните деца. 

2. Социално-педагогически профил на безнадзорните деца 
2.1. Дефиниране на категорията „безнадзорни деца”  

В Правилника за устройството и дейността на приютите за безнадзорни 
деца е определено, че „безнадзорно дете” е лице, ненавършило 18-годишна възраст, 

останало без грижи от родителите си или лицата, на които е предоставено 

упражняването на родителски функции и поради това поставено в опасност за живота, 

здравето и правилното му физическо и психическо развитие (26), а в рамките на 

Националната стратегия за защита правата на децата на улицата 2003−2005 е 

определена категорията „деца на улицата” като са включени две подкатегории, в 

зависимост от типа контакт, който децата поддържат със своето семейство, а именно: 

 деца, които прекарват деня си на улицата, изкарват прехраната си (често и на 
своето семейство), но вечер се прибират в дом; 

 деца, които изцяло са прекъснали своите връзки със семейната си среда и са 
развили устойчиви навици за “уличен начин на живот”. (22) 

В нормативната уредба у нас и разработените във връзка с нея национални 

стратегии и планове за деца в риск, прави впечатление, че все повече се налага 

понятието „деца на улицата” за сметка на понятието „безнадзорни деца”, като в 
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рамките на системата за закрила на детето приоритетно се използва „деца на улицата”, 

а в рамките на системата за превантивна и корекционно-възпитателна дейност с деца – 

„безнадзорни деца”. В рамките на дисертационното изследване понятията „деца на 

улицата” и „безнадзорни деца” са използвани като синоними. 

По-различен смисъл носи друго понятие, което често се асоциира с децата на 

улицата, а именно „деца в риск”. Категорията „деца в риск” обхваща широк кръг деца, 

включвайки в себе си не само безнадзорните деца/децата на улицата/, но и други 

категории, като например „деца със специални образователни потребности”. Това се 

подчертава и в Националната стратегия за детето 2008−2018 г., където децата на 

улицата са определени като „една от най-уязвимите групи на деца в риск” (21). В този 

смисъл, в рамките на дисертационното изследване са засегнати редица въпроси, които 

са свързани с децата в риск, доколкото част от тях касаят и децата на улицата. 

2.2. Основни характеристики на безнадзорните деца 
Изведените в рамките на дисертационното изследване социално-педагогически 

характеристики на детето на улицата дава основание да бъде направено следното 

обобщение: 

 базисните социални потребности на детето са частично или почти напълно 

занемарени и неудовлетворени, което прави цялостното му съществуване 

дисфункционално както в личностен, така и в социален и емоционален план; 

 физическото развитие на детето е белязано от обичайния за него начин на 

живот; лошата лична хигиена, стресът, нездравословното хранене и употребата на 

вредни за здравето субстанции водят до неблагоприятни последици за физическото 

развитие на детето; 

 психотипологията му съчетава характеристики, свързани както с рисковете, на 

които детето е изложено на улицата, така и с липсата на възможности за 

осъществяване и поддържане на нормални социални контакти; 

 типичното поведение на безнадзорното дете е насочено най-вече към неговото 

физическо оцеляване, като уличният начин на живот го поставя както във 

виктимогенен, така и в криминогенен риск; 

 емоционалността му се отличава с неустойчивост и честа промяна на 

настроението. 

2.3. Фактори на десоциализацията. Семейството като основен фактор, 
обуславящ детската безнадзорност 

Причините едно дете да изпадне в състояние на безнадзорност обикновено са 

комплексни, а ситуацията, определяща статута му на „дете на улицата” − уникална по 
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своята същност. Въпреки специфичните особености, характерни за всеки конкретен 

случай обаче, съществуват определени фактори, които в по-голяма или в по-мака 

степен имат решаващо значение. В рамките на настоящия параграф са представени 

именно тези неблагоприятни фактори, които са свързани с процеса на десоциализация 

и могат да доведат до развитие на редица социални дефицити и поведенчески 

отклонения, включително и изпадане в състояние на безнадзорност. Фокусът е 

поставен най-вече върху семейството поради факта, че то от една страна безусловно 

може да се определи като фактор от първостепенно значение по отношение на 

детската социализация/десоциализация, а от друга − много от останалите фактори, 

оказващи въздействие върху формирането на детската личност, по един или по друг 

начин също са свързани със семейството. 

Като съществени фактори в и извън семейството, чието наличие е предпоставка 
за възникване на девиантни и делинквентни прояви у подрастващите, могат да бъдат 
откроени: 

 икономическата криза и свързаните с нея бедност и безработица; 

 ниската степен на образованост на родителите; 

 употребата на алкохол (от родителите и/или децата); 

 възрастовите и индивидуалните особености на детската личност; 

 непосещаването на училище и некачественото образование; 

 неформалните младежки групи с асоциални нагласи и делинквентно. 

 географското положение на страната; 

 интензивната миграция към големите градове; 

 липса на ефективен координационен механизъм и дисфункционалност на 
институциите, осигуряващи обществена подкрепа и контрол; 

 средствата за масова информация. 
Наличието на определени неблагоприятни за развитието на детската личност 

фактори поставят детето в риск, включително и в риск от изпадане в състояние на 

безнадзорност. От възможността държавата да окаже адекватна подкрепа на детето и 

неговото семейство, в голяма степен зависи дали това ще се случи. Именно поради 

това, в следващите параграфи са представени актуалното състояние на детската 

безнадзорност у нас и мерките, които държавата предприема за ограничаване на 

явлението деца на улицата. 

3. Институционална подкрепа на децата на улицата 
Успешната ресоциализация на безнадзорното дете е детерминирана както от 

специфичната му ситуация и конкретните характеристики на неговите социални 
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дефицити, така и от условията, които държавата предоставя за тяхното преодоляване. 

Тези условия са пряко свързани с нормативната уредба и с нейното реално прилагане 

чрез дейността на отговорните институции, предоставяните услуги, наличието на 

определени ресурси и ефективното им използване. Настоящият параграф представя 

нормативната уредба у нас, която определя възможностите за оказване на подкрепа на 

децата на улицата като част от по-голямата група деца в риск, като са представени и 

стратегически документи и насоки на работа, касаещи конкретно децата на улицата. 

Представени са нормативно регламентираните мерки за закрила и мерки за 

превантивна и корекционно-възпитателна работа, както и свързаните с тях услуги, 

които могат да бъдат предоставяни в семейна среда, в общността или в 

специализирани институции. 
3.1. Нормативна уредба 

Действащата нормативна уредба у нас в много голяма степен определя рамките 

на социално-педагогическата работа в процеса на ресоциализация на децата, 

изпаднали в състояние на безнадзорност, както по отношение на обхвата на оказваната 

подкрепата, така и по отношение на нейното качеството. Именно поради значимостта 

на нормативната уредба, тук са представени: 1) международната нормативна уредба в 

сферата на правата на детето; 2) националната нормативна уредба и 

административната организация на системата за закрила на детето и системата за 

превантивна и корекционно-възпитателна дейност; 3) националните стратегии и 

планове за закрила на детето с фокус върху текстове, касаещи пряко или косвено 

децата в риск и най-вече тези, изпаднали в състояние на безнадзорност; 4) 

координационните механизми, определящи съвместната работа на институциите при 

работа с дете в риск. Представен е и анализ на националното законодателство с някои 

насоки за неговото усъвършенстване. 

3.1.1. Международна нормативна уредба 
Основният международен документ в областта на закрилата на детето, е 

Конвенция за правата на детето, приета от ОС на ООН на 20.11.1989 г. България е 

сред първите държави, които подписват Конвенцията и я ратифицират без резерви 

още през 1991 г. 

За осъществяването на Конвенцията на Организацията на обединените нации и 

постигането на ефективно прилагане на съществуващите стандарти за правата на 

децата, Съвета на Европа приема Стратегия на Съвета на Европа за правата на 

детето 2012−2015 г. 
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Международен документ, който касае конкретно правата на детето у нас е 

Заключителни препоръки на Комитета по правата на детето на ООН. В документа 

задава конкретни препоръки, свързани с рисковете, на които са подложени децата на 

улицата – сексуална експлоатация и насилие, трафик и отвличания, търговия с деца и 

детска проституция и порнография. (7) 

3.1.2. Национална нормативна уредба 

Регламентацията на обществените отношения, свързани със закрилата на 

детето е базирана на принципите, определени в Конституция на Република България. 

Основният принцип, прокламиран в Конституцията и доразвит в специални 

закони и подзаконови нормативни актове, е ангажиментът на държавата да защитава и 

гарантира основните права на детето във всички сфери на обществения живот, като 

предвижда и осъществява мерки за закрила правата на детето, както в семейна среда, 

така и чрез настаняването му в специализирана институции. 

Практическото прилагане на Конвенцията на ООН за правата на детето в 

Република България и преките ангажименти на държавните власти, произтичащи от 

ратифицирането на Конвенцията, започват близо десет години по-късно с приемането 

на Закон за закрила на детето (9), приет от Народното събрание на 31.05.2000 г. 

Законът за закрила на детето урежда правата, принципите и мерките за закрила 

на детето, органите на държавата и общините и тяхното взаимодействие при 

осъществяване на дейностите по закрила на детето, както и участието на юридически 

лица и физически лица в такива дейности. 

Друг основен нормативни документи, отнасящи се до детето и семейството и 

тяхната закрила, е Закон за социално подпомагане (10), уреждащ обществените 

отношения, свързани с гарантирането на правото на гражданите на социално 

подпомагане чрез социални помощи и социални услуги. 

Паралелно със системата за закрила на детето у нас функционира и друга 

система – системата за превантивна и корекционно-възпитателна дейност. Тя пряко 

касае децата, изпаднали в състояние на безнадзорност и най-вече тези от тях, които са 

с девиантни или делинквентни прояви. Законът за борба с противообществените 
прояви при малолетни и непълнолетни (8), урежда дейността по предотвратяването и 

борбата срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и по 

осигуряването на нормалното развитие и възпитание на извършителите им. 

3.1.3. Национални стратегии и планове за закрила на детето 

Освен представените законови и подзаконови нормативни актове, на 

национално равнище са приети и редица стратегии и планове за закрила на детето, 
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които изцяло или частично са насочени към проблемите на децата, изпаднали в 

състояние на безнадзорност. 

През 2008 г. е приета действащата към момента Национална стратегия за 

детето 2008−2018 (21). Тя представлява документ, който определя приоритетните 

направления и действия за подобряване благосъстоянието на децата в България. Въз 

основа на Националната стратегия, Министерският съвет ежегодно приема 

Национална програма за закрила на детето, а всяка община ежегодно приема 

Общинска програма за закрила на детето. 
Въпреки че децата на улицата в тази стратегия са определени като „една от най-

уязвимите групи на деца в риск”, в рамките на този документ те са споменати 

единствено в част първа, в която е направен анализ на актуалното положение на децата 

в България. Те обаче попадат в рамките на друга национална стратегия, предхождаща 

тази − Национална стратегия за защита правата на децата на улицата. 

За изпълнението на Национална стратегия за защита правата на децата на 

улицата е приет и План за действие за защита правата на децата на улицата 
2003−2005 г. (25) 

Редица насоки за превантивна работа, свързани с явлението деца на улицата, са 

заложени и в Националната стратегия за превенция на престъпността 2012−2020. 

И тук най-голяма част от тях са свързани със семейството, с оглед на неговата 

значимост по отношение на превенцията (32, 29−38). 

3.1.4. Административна рамка на системата за закрила на детето 

Административната организация по прилагането на политиката за закрила на 

детето включва две основни административни структури – Държавната агенция за 

закрила на детето (ДАЗД) и Агенцията за социално подпомагане (АСП). Основните 

функции и оперативното изпълнение на мерките за закрила на детето се изпълняват от 

отделите „Закрила на детето” (ОЗД), които са структурно звено в областните дирекции 

„Социално подпомагане” (ДСП) на АСП. Основната мисия на АСП е изпълнение на 

държавната политика по социално подпомагане. 

Специфични правомощия във връзка със закрилата на детето се изпълняват и от 

различни органи на изпълнителната власт, в зависимост от техните основни 

правомощия в рамките на Националния съвет за закрила на детето (НСЗД) към ДАЗД. 

Правомощия, свързани с политиката за закрила на детето на равнище община, 

имат и обществените съвети, които се създават с решение на общинския съвет и 

оказват съдействие и помощ при извършване на дейностите по социално подпомагане 

и упражняват обществен контрол върху тяхното осъществяване (чл. 35. ал. 1 от ЗСП). 
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3.1.5 Административна рамка на системата за превантивна и корекционно-

възпитателна дейност 
Основни органи в системата за превантивна и корекционно-възпитателна 

дейност са комисиите за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните. ЦКБППМН участва в разработването и предлага дейности за 

предотвратяване и ограничаване на криминогенните фактори, а също така ръководи и 

контролира дейността на местните комисии, които се създават към общините или 

районите. 

Важни функции във връзка с директната работа с деца, изпаднали в състояние 

на безнадзорност, имат обществените възпитатели, които са орган на МКБППМН 

както и детски педагогически стаи, които представляват специализирани заведения, 

участващи в превенцията на престъпността и противообществените прояви, 

извършвани от малолетните и непълнолетните. 

Местните комисии съвместно с детските педагогически стаи и органите на 

образованието и при широкото съдействие на обществеността изпълняват задачи 

свързани с организирането и координирането на социалнопревантивната дейност на 

територията на общината. 

3.1.6. Координационни механизми за взаимодействие 
Предприемането на ефективни действия по закрила на детето предполага 

сътрудничество между държавните органи, като за целта се създава т.н. 

координационен механизъм за взаимодействие, който е регламентиран в чл. 6а, т. 3 от 

ЗЗД. В тази насока през март 2010 г. е приет Координационен механизъм за 

взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за 
взаимодействие при кризисна интервенция (12), които има за цел да регламентират 

конкретните задължения за взаимодействие на ангажираните субекти при случаи на 

деца в риск – жертви на насилие или в случаи, при които е необходима кризисна 

интервенция. 

През декември месец, същата година, се приема и друг координационен 

механизъм, изработен в изпълнение на Националната стратегия за детето 2008−2018 г. 

− Координационен механизъм за рефериране и обгрижване на случаи на 
непридружени деца и деца – жертва на трафик, завръщащи се от чужбина (13). 

Координационният механизъм се създава с цел да осигури ефективна координация 

при изпълнението на конкретните задължения за взаимодействие на ангажираните 

субекти при завръщането от чужбина и обгрижването на непридружени малолетни и 

непълнолетни лица, както и деца – жертви на трафик. 
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Нормативната уредба, подзаконовите нормативни актове, стратегическите 

документи и планове, както и координационните механизми, синхронизиращи 

работата на отговорните институции, намират своето практическо приложение при 

осъществяването на социално-педагогическата подкрепа на безнадзорни деца чрез 

осъществяването на конкретни мерки и предоставянето на определени услуги в 

условията на семейството, специализираните центровете и институциите от 

резидентен или интернатен тип. 

3.2. Мерки за закрила и за превантивна и корекционно-възпитателна дейност 
За оказване на подкрепа на дете в риск, законодателят е предвидил редица 

мерки, които да бъдат предприети в зависимост от конкретната ситуация на детето и 

наличните ресурси – както тези в семейството, така и тези извън него. С приоритет са 

тези мерки, които имат превантивен характер и целят оставане на детето в 

биологичното му семейство, както и тези, насочени към неговата реинтеграция в 

семейството, в случай че то временно е било изведено от него или своеволно го е 

напуснало. Тези мерки могат да бъдат свързани с осигуряване на педагогическа, 

психологическа и правна помощ, насочване към подходящи социални услуги в 

общността, консултиране на детето и родителите, съдействие за подобряване на 

социално-битовите условия, социална работа с децата и родителите за справяне с 

конфликти и кризи в отношенията и др. 

В случай че детето не може да остане или да бъде реинтегрирано в 

биологичното си семейство, законодателят предвижда предприемането на мерки, 

които да бъдат възможно най-благоприятни за нормалното физическо, психическо и 

социално развитие на детето, а именно, отглеждане на детето в семейна или близка до 

семейната среда. Тук търсенето на възможности е в следния ред: 1) настаняване в 

семейство на роднини или близки; 2) осиновяване; 3) настаняване в приемно 

семейство; 4) предоставяне на социални услуги от резидентен тип. 

Основните нормативни документи, които регламентират предприемането на 

мерки спрямо децата в риск, са Закон за закрила на детето и Закон за борба срещу 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. С оглед на това, може 

да разграничим социалните услуги към системата за закрила на детето от 

институциите към системата за превантивна и корекционно-възпитателна дейност. 

3.2.1. Социални услуги и институции към системата за закрила на детето 
Социалните услуги са определени в допълнителните разпоредби на ЗСП като 

„дейности, които подпомагат и разширяват възможностите на лицата да водят 

самостоятелен начин на живот и се извършват в специализирани институции и в 
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общността”. Социалните услуги към системата за закрила на детето са 

регламентирани в чл. 36 от ППЗСП, като се разделят на социални услуги, които се 

предоставят в общността и специализирани институции за предоставяне на социални 

услуги. С оглед на широкия спектър от социални услуги, заложени в Правилника, в 

рамките на дисертационното изследване са представени само тези от тях, които имат 

отношение към подкрепата на деца, изпаднали в състояние на безнадзорност или деца 

в риск от попадане в тази категория. 

3.2.1.1 Социални услуги в общността 
Според ППЗСП социалните услуги, предоставяни в общността са услуги, 

предоставяни в семейна среда или в близка до семейната среда. Основните социални 

услуги в общността, свързани с оказването на социално-педагогическа подкрепа на 

деца в риск, включително и децата на улицата, са: Център за работа с деца на улицата, 

Център за социална рехабилитация и интеграция, Център за обществена подкрепа и 

Приемна грижа. 

3.2.1.2. Социални услуги в общността – резидентен тип 
Основните социални услуги в общността, които са определени в ППЗСП като 

услуги от резидентен тип и са свързани с детската безнадзорност са: Център за 

настаняване от семеен тип за деца, Кризисен център, Приют за безнадзорни деца и 

Център за временно настаняване. Според Правилника, резидентният тип услуга е 

форма на социална услуга за задоволяване на ежедневните потребности за ограничен 

брой лица – не повече от 15, което предоставя възможност за живеене в среда, близка 

до семейната. 

3.2.1.3. Специализирани институции за предоставяне на социални услуги 
В допълнителните разпоредби на Закона за закрила на детето 

специализираните институции са определени като: „домове пансионен тип за 

отглеждане и възпитание на деца, в които те са трайно отделени от своята домашна 

среда”. Социални услуги в специализираните институции се предоставят след 

изчерпване на възможностите за извършване на услуги в общността. Основната 

специализирана институции за деца в риск (включително и деца в риск от изпадане в 

състояние на безнадзорност) е Дом за деца, лишени от родителска грижа. 

3.2.2. Институции към системата за превантивна и корекционно-

възпитателна дейност 
Институциите към системата за превантивна и корекционно-възпитателна 

дейност са Домовете за временно настаняване на малолетни и непълнолетни, 

Социално-педагогическите интернати и Възпитателните училища-интернати. 
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В системата за превантивна и корекционно-възпитателна дейност с деца са 

включени и поправителните домове и пробационните служби, които са към 

Министерството на правосъдието. За да бъде избегнато прекомерното разширяване на 

рамките на целевата група, както и изместването на фокуса от децата на улицата към 

младежите с криминални прояви, те не са разгледани в дисертационното изследване. 

Паралелното функциониране на двете системи – за закрила на детето и за 

превантивна и корекционно-възпитателна дейност, среща редица критики, повечето, 

от които са насочени най-вече към съществуването на втората, но съществуват и 

мнения, според които двете системи предоставят различни възможности и в 

зависимост от конкретния случай, съобразно най-добрия интерес на детето, може да се 

подбере подход, който да е свързан както с едната, така и с другата система, като е 

възможно и кумулативно прилагане на мерки − възпитателни по ЗБППМН и за 

закрила по ЗЗД. (14, с. 70) 

4. Актуално състояние на детската безнадзорност и институционалната 

подкрепа у нас 
При изясняване актуалното състояние на безнадзорността сред децата е 

необходимо да се отчита фактът, че данните за броя на децата на улицата в България 

са относителна величина, като основните причини за това са свързани най-вече с: 1) 

вариацията в състава на групата – животът на улицата често е предшестван или 

следван от периоди на завръщане в семейството или пребиваване в специализирани 

институции; 2) фактът, че получените данни обхващат само някои райони на страната 

или отразяват само част от цялата група; 3) твърде широката дефиниция на явлението 

„безнадзорно дете”, която недостатъчно ясно разграничава децата на улицата от други 

категории деца в риск, които имат сходни с тях характеристики; 4) фактът, че 

безнадзорните деца често сменят своето местоположение, а районите, от които идват, 

не винаги са тези, в които биха могли да бъдат открити. 

Данните показват очертаваща се тенденция към намаляване на броя на 

безнадзорните деца. Тази посока на развитие в голяма степен е свързана с ефективната 

работа на мобилните екипи, съставени от представители на МКБППМН, ДПС, ОЗД и 

ЦРДУ. Към настоящия момент липсват статистически данни за броя на децата на 

улицата, но според организациите работещи по проблемите на безнадзорните деца, 

тенденцията техният брой да намалява продължава (1, с. 99). 

За количествените измерения на детската безнадзорност в страната в известна 
степен можем да съдим по броя на регистрираните случаи в институциите, чиито 
функции изцяло или частично са свързани с оказването на подкрепа на безнадзорните 
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деца. Тези данни сочат, че броя на децата настанени в специализирани институции 
постепенно намалява, което от своя страна е показателно за практическото 
осъществяване на държавната политика, свързана с извеждането на децата от 
институциите от интернатен тип и насочването им към такива от резидентен тип, 
както и изместването на фокуса на социално-педагогическата работа от оказване на 
институционална подкрепа към предоставяне на услуги в подкрепа на семейството и 
разкриване на услуги в общността. Продължава тенденцията за намаляване на броя на 
децата, настанени в специализирани институции, постепенно се закриват Домовете за 
деца лишени от родителска грижа − най-вече в резултат от активната дейност на 
отделите „Закрила на детето” по превенция, реинтеграция, осиновяване и приемна 
грижа. Наблюдава се значителен подем на развитието на приемната грижа в сравнение 
с предходни години. Развиват се социалните услуги в общността и се увеличава броят 
на разкритите социални услуги като държавно делегирана дейност, в този смисъл, 
налице е и тясно сътрудничество между държавните институции и неправителствения 
сектор, което от своя страна спомага за по-ефективното използване на 
съществуващите ресурси в подкрепа на децата в риск. Налице е и по-активно участие 
на държавата в разрешаване на социално-педагогическите проблеми на безнадзорните 
деца във връзка предоставянето на социални услуги в общността в сравнение с 
годините на прехода, когато тази подкрепа бе осъществявана изцяло в рамките на 
неправителствения сектор, а насоките на работа се определяха от самите 
неправителствени организации. Същевременно, прави впечатление, че някои от 
услугите се дублират, а част от институции изпитват затруднения при реализиране на 
своите функции, като основно тези затруднения идват както от законодателството, 
така и от липсата на ефективна координация между организациите. Липсата на 
ресурси – материални, финансови и човешки, също в много голяма степен оказва 
негативно въздействие върху ефективността на оказваната подкрепа. 

5. Социално-педагогически проблеми на безнадзорните деца 
Животът на улицата е свързан с множество рискове и проблеми за децата и с 

невъзможност за достъп до правата, гарантирани им от Конвенцията за правата на 
детето на ООН и Закона за закрила на детето. В рамките на настоящия параграф са 
изведени именно тези социално-педагогически проблеми, които от една страна са 
породени от десоциализацията на детската личност и изпадането й в състояние на 
безнадзорност, а от друга – представляват пречка пред нейната ресоциализация. 

Според проведено мащабно проучване на мнения на специалисти, работещи с 
безнадзорни деца в рамките на системата за превантивна и корекционно-възпитателна 
дейност, безнадзорните деца са изложени основно на два риска. Първият от тях е 
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постепенното им криминализиране или задълбочаване на различните отклонения в 
поведението, а другият − тяхната виктимизация, която се проявява в два плана. На първо 
място, поради липсата на достатъчно грижи и контрол и оставането им твърде дълго на 
улицата, тази група подрастващи все по-често става обект на насилие − както на улицата, 
така и в домовете си. На второ място, виктимизацията при безнадзорните се проявява и в 
зачестилите случаи на принуда на децата към противоправни и противозаконни действия, 
които нерядко водят до физическото или психическото им увреждане. (16, 5−6) 

Специфичната ситуация на децата, изпаднали в състояние на безнадзорност е 

предпоставка за възникването на редица социално-педагогически проблеми свързани 

най-вече с: 1) проявите на насилие на улицата и в семейството; 2) риска от 

криминализация и виктимизация на безнадзорните деца; 3) риска от 

неудовлетворяване на базисни за развитието на децата нужди; 4) здравния статус на 

децата. 5) образователния статус на децата. 

С оглед на специфичните потребности на децата на улицата и рисковете, на 

които са изложени те, Д. Проданова предлага набор от критични точки, върху които 

би могло да се работи в посока ресоциализацията на безнадзорните деца: 1) 

незадоволени базисни потребности на децата от храна, подслон, сигурност; 2) нисък 

образователен ценз или липса на такъв на самите родители; 3) негативно отношение 

или неглижиране на родителите спрямо институциите свързани с образование на 

децата; 4) ниска или липса на здравна култура на родителите и съответно – на децата; 

5) невъзможност или липса на социални умения да се търси подкрепа от държавни и 

общински институции за решаване на проблем; 6) ценностна система, с изявени 

себесъхранителни и консуматорски тенденции; 7) идентифицирани са множество 

страхови изживявания у децата, извън нормата за възрастта, провокирани, както от 

самите родители, така и от начина им на живот; 8) въвличане на децата в ролята на 

„втори родител”, за отглеждане на по-малките братя и сестри. (28, с. 23) 

Представените насоки на работа предполагат търсенето на комплексен подход 

към проблемите на детето, застъпвайки не само неговото участие, но и това на 

неговото семейство. Тук би могла да бъде включена и работата с общност, доколкото 

определени точки са свързани с такъв тип социална подкрепа, както и с работа на 

терен, която е представена в следващия параграф. 

6. Мобилна социална работа с безнадзорни деца 
Мобилната социална работа е основният метод, който се прилага целенасочено 

и всекидневно за насочване на деца от улицата в център за дневна или денонощна 

грижа като първа мярка за закрила и превенция срещу трайната безнадзорност. 
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Настоящия параграф очертава измеренията на мобилната социална работа за 

подкрепата на безнадзорни деца и включва: 

 извеждане на значимостта на мобилната социална работа в рамките на 

цялостния процес на подкрепа на безнадзорни деца; 

 очертаване на параметрите и специфичните проявления на работата на терен; 

 представяне на основните характеристики на мобилната социална работа като 

процес и като дейност; 

 очертаване на някои перспективи у нас чрез представянето на международен 

социално-педагогически модел за работа с деца и юноши на улицата, какъвто е 

„Мобилната работа с юноши“, който добива все по-голяма популярност в страната. 

6.1. Основни характеристики на мобилната социална работа 

Мобилната социална работа може да бъде срещната под различни 

наименования – street work, fieldwork, outreach и т.н. Общото между всички тях е, че се 

работи мобилно, в естествената за детето среда. Това е основното различие с 

кабинетната система, където специалистите работят с децата в специално обособени 

за това помещения или кабинети (15, с. 12). 

Много често последващата работа с деца, изпаднали в състояние на 

безнадзорност – работа в дневен център, приют за безнадзорни деца, център за 

настаняване от семеен тип или настаняване в приемно семейство, е резултат от 

работата на мобилните екипи. От своя страна, мобилната социална работа дава по-

добри резултати, когато децата бъдат насочени към подходяща база – дневен център 

или приют, съобразно установените личностни и други особености на децата. 

6.2. Мобилната социална работа като процес и като дейност 
Преди всичко трябва да се каже, че мобилната социална работа може да бъде 

третирана и реализирана както като един цялостен процес, така и като специфичен тип 

социална дейност. 

Като процес мобилната социална работа следва няколко етапа: 1) подготовка; 

2) планиране; 3) действие и 4) мониторинг и преглед (последваща работа), а в 

съдържателен аспект тя включва различни дейности, насочени към осигуряването на 

подкрепа на безнадзорните деца. Като дейност тя е свързана както с пряката работа на 

терен, така и с работата по конкретен случай. 

6.3. Практико-приложни особености на работата на терен 

При работата на терен съществуват определени правила, свързани с 

поведението на мобилните социални работници. Тези правила са насочени основно 

към установяването на контакт с децата на улицата, като и с негово поддържане. 
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Установяването на контакт е най-важна част от работата на терен. Само при 

установен контакт мобилния социален работник би могъл да задейства процесите на 

подпомагане и оказване на помощ. Освен изграждането на контакт, работата на терен 

се концентрира и върху не по-малко важния аспект на поддържане на контакта. 

Колкото по-прозрачно мобилният социален работник е организирал своите действия и 

колкото по-истински е той като личност за децата, толкова по-лесно е поддържането и 

задълбочаването на контакта. 

6.4. Мобилна социална работа в Център за работа с деца на улицата 
Институцията, която основно е ангажирана с осъществяването на мобилната 

социална работа с безнадзорни деца у нас в нейния пълен спектър и обхват, е 

Центърът за работа с деца на улицата (ЦРДУ). Центровете за работа с деца на улицата 

извършват мобилна социална работа за идентифициране и локализиране на деца на 

улицата, предоставяне на изнесени услуги на децата и техните семейства и насочване 

към ЦРДУ. (17) 

6.5. Мобилна работа с юноши 
В основната си част различните методики за работа с безнадзорни деца, 

представляват чуждестранен опит, адаптиран към нашите условия. Ключов модел в 

тази насока е концепцията „Мобилна работа с юноши”, която доби голяма 

популярност у нас през последните години, поради което именно тя е представена в 

дисертационното изследване. В България са проведени и няколко квалификационни 

курса по Мобилна работа с юноши1. 

Мобилната работа с юноши е социално-педагогическа концепция, силно 

ориентирана към социалната среда. Акцент се поставя не върху извеждането на детето 

от неблагоприятната среда, в която се намира, а върху инициирането на промени в 

тази среда и овладяването на конкретни умения от страна на детето. Мобилната 

работа в повечето случаи е насочена към вече съществуващите неформални групи, 

към които принадлежат децата на улицата, защото те имат своеобразно значение не 

само за формирането на представите и поведението на конкретното дете, намиращо се 

в тази група, но и за преодоляването на предизвикателствата в неговото развитие. 

6.6. Измерения на мобилната работа с юноши 
Мобилната работа с юноши включва четири взаимосвързани области: работа 

на терен, работа с група, работа с индивидуален случай и работа с общност. С цел 

очертаване измеренията на Мобилната работа с юноши, тук ще бъдат представени 

техните основни характеристики. 
                                                             
1 Авторът е участвал лично в такъв курс. 
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Работата на терен предоставя на мобилните социални работници възможност 

не само да диагностицират дефицитите, които децата на улицата имат, но и да 

реализират различни дейности чрез индивидуална работа и работа в група по посока 

на тяхната реинтеграция. 

На групите се гледа като на ресурс за подкрепа. Когато е установен контакт с 

групата и са изградени доверителни отношения с нея, се открива възможност и за 

индивидуална работа с конкретно дете. 

Работата с общност цели да разреши проблемите на децата и юношите, които 

те имат в и с непосредствената среда, в която живеят. За тази цел мобилните социални 

работници създават мрежи между институциите на ниво квартал или община. 

6.7. Принципи на мобилната работа с юноши 
В своята дейност мобилните социални работници се ръководят от определени 

принципи: 1) цялостност; 2) работа с отношение; 3) застъпничество и ориентация към 

ресурсите; 4) ориентация към нуждите и участие във взимането на решения; 5) 

доброволност; 6) нисък праг гъвкавост; 7) приемане; 8) защита на доверието; 9) работа 

с различните полове и различните култури; (31, 92−95). 

7. Работа с общност 
В настоящият параграф работата с общност e представена в по-широк контекст, 

в който нейните измерения в рамките на мобилната социална работа са само час от 

цялостната социално-педагогическата подкрепа, която може да бъде оказана на децата 

на улицата чрез развитие и организиране на общността. Представени са основните 

функции на работата с общност и възможностите, които тя предоставя при социално-

педагогическата работа с безнадзорни деца, както и все още нереализираният 

потенциал, с оглед на актуалното състояние на работата с общност у нас. 

7.1. Работата с общност като направление на социално-педагогическата 

работа 
В научната литература не съществува общоприета дефиниция на това явление, 

като според K. Popple и P. Stepney “В ядрото на проблема с дефинирането на 

общността стои парадоксът, че терминът е много повече желание, отколкото 

действителност” (20, с. 8). В стратегията за превенция на престъпността (2012−2020), в 

която е заложена и работата с общност, общността е дефинирана като „социална 

група, обособена в обществото на основата на териториален, етнически, социално-

икономически, културно-религиозен, възрастов, субкултурен или друг критерий, във 

връзка с който или с които групата се идентифицира като характерна по вида си 

общност”. (32, с. 30) Н. Тилкиджиев прави разграничение между различните социални 
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общности, като според него те се делят на: 1) социални категории – общността е 

условна, а не на базата на реална връзка; 2) социални агрегати – връзката между 

членовете е временна, нетрайна, ситуативна, спонтанна; 3) социални обединения – 

обединява ги реалната общност и свързаност. (33, с. 88) 

Анализирайки позициите на редица автори за същностните характеристики на 

общността като явление, Г. Механджийска разглежда общността в три в три насоки, а 

именно: 

− общността като форма на социалност; 

− общността като социална цялост на териториална основа; 

− общността като общност на интересите (20, 7−8). 

Първоначално работата с общности се реализира като два отделни метода – 

развитие на общността и организация на общността, като на по-късен етап биват 

обединени в едно, съставлявайки социалната работа с общност. Според Н. Петрова 

под социална работа с общности би трябвало да разбираме “ансамбъл от дейности 

насочени към помощ на една общност в трудна социална ситуация”. От своя страна, 

тези дейности включват: 1) идентифициране на своите проблеми и потребности; 2) 

осъзнаване на собствената отговорност за решаването на тези проблеми; 3) развиване 

на нагласа на увереност в собствените сили и разкриване на собствените ресурси; 3) 

придобиване на умения за самоорганизиране на общността и използване на 

съществуващите местни организации, групи и отделни хора; 4) предприемане на 

действия в сътрудничество с останалите социални агенти. (24, с., 202) 

Социалната работа мобилизира помагащия потенциал, който общността 

притежава. Професионалната намеса е свързана с организирането и правилното му 

насочване, като интервенцията служи за промяна на средата така, че тя да бъде по-

осезаема за нуждаещите се индивиди, семейства и групи (20, с. 82) 

7.2. Актуално състояние на работата с общност в подкрепа на децата в риск 
Анализирайки методиките, определящи организацията и дейността на 

институции, предоставящи социални услуги в общността и по-специално на тези от 

тях, които работят по проблемите на децата в риск, както и правилниците на 

специализираните институции за деца, става ясно, че при повечето работата с общност 

или не е засегната въобще, или бегло е спомената и има предимно декларативен 

характер. Дори в случаите, в които тя е на лице, само определени нейни направления и 

характеристики са заложени в дейността на организациите. 

В най-голяма степен работата с общност е залегнала в дейността на ЦРДУ. В 

методиката на центровете е регламентирано, че те провеждат кампании и извършват 
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дейности за популяризиране на своята работа, привличане на местната общност и 

мобилизиране на нейните ресурси. (17) 

Работата с общност е заложена и в методическото ръководство за ЦНСТ, в 

което е регламентирано, че доставчикът провежда дейности за интегриране на ЦНСТ в 

живота на местната общност и създаване на добри партньорства. (19) 

Едно от направленията на работата с общност – анализ на социална среда, е 

залегнало в методиката за ЦОП. Анализът в този случай е използван за оказване на 

подкрепа на определени клиенти – деца и семейства, в посока на тяхната социална 

интеграция (18) 

Аналогична е ситуацията и по отношение на различните национални стратегии 

за детето, които вече бяха представени. Впечатление прави, че въпросните стратегии 

приоритетно залагат на индивидуалната работа и работата със семейства и липсват 

мерки, които да са свързани с развитието и организирането на общността като ресурс 

за подкрепа. Изключение прави Стратегията за превенция на престъпността 

(2012−2020), в която едно от направленията на работа е превенцията в общността. 

Подробен анализ на работата с общност, който ясно очертава както нейните 

потенциални възможности по отношение на превенцията и интервенцията, така и 

предизвикателствата, пред които са изправени специалистите, които работят по 

проблемите на децата в риск, е представен в документа Програма за мерки в подкрепа 
на деца и семейства в уязвимо положение и живеещи в риск на територията на 

Столична община от края на 2012 г. (27) 

7.3. Възможности и перспективи при работата с общност 

Въпреки че по отношение на социално-педагогическата подкрепа на деца в 

риск работата с общност у нас изостава в сравнение с индивидуалната работа и 

работата със семейства, а нейната роля в цялостния процес на ресоциализация на тези 

деца изглежда недооценена – най-вече на ниво държавна политика, работата с 

общност предоставя редица възможности, които останалите направления на социално-

педагогическата работа не могат да предложат. 

Чрез работата с общност могат да бъдат постигнати конкретни цели, играещи 

значима роля в процеса на социално-педагогическа подкрепа на макрониво, а именно: 

1) развитие на възможностите и способностите на индивидите и групите; 2) социално 

планиране, създаващо повече достъпност и социално включване на общностите; 3) 

свързване на социалното и икономическото участие на обикновените хора; 4) 

застъпничество и закрила чрез широка коалиция за решаване на социални проблеми; 

5) инфузия на процеса на паниране за постигане на социална справедливост. (20, с. 52) 
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В контекста на работата с безнадзорни деца, работата с общността цели да 
предизвика приемането на най-важните дейности от жителите на града, както и по-
добро сътрудничество между социалните, образователните, здравните и културните 
институции, чиито действия оказват влияние върху общността. 

Именно поради тези специфики на работата с общност, както и поради 
потенциалните възможности, които тя разкрива, фокусът на емпиричното изследване е 
поставен върху работата с общност. 

 
III. ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ 

Настоящият параграф представя резултатите от проведено анкетно проучване, 
чиято цел е да идентифицира типичните нагласи и позиции на социални работници и 
педагози относно базисните условия и фактори за успех на работата с общности при 
ресоциализационни програми и проекти за безнадзорни деца. С него бяха реализирани 
следните основни изследователски задачи: 

1. Да се установи по емпиричен път, в каква степен специалистите работещи по 
проблемите на безнадзорните деца са професионално и психологически подготвени за 
работа с общности. 

2. На основата на респондентските мнения и оценки, да се установят и анализират 
идентфицираните от тях типични практически измерения (подходи, стратегии, 
техники) и предизвикателства пред работата с общности в контекста на 
ресоциализационните програми и практики за безнадзорни деца. 

1. Организация на изследването 
Анкетното проучване е проведено в периода 26.09.2013− 07.11.2013 година и е 

насочено към проучване на специалистите извършващи мобилна социална работа 
и/или оказващи институционална подкрепа на деца, изпаднали в състояние на 
безнадзорност и деца в риск. 

В модела на емпиричното изследване са включени 6 показатели, съобразно 
приетата изследователска хипотеза. По отношение проверката на хипотетичното 
очакване, че базисните социално-педагогически проблеми на ресоциализация на 
безнадзорни деца са свързани с ефективността на работата със свързаните общности – 
собствени и приемащи/приобщаващи, поради което работата с общност, като 
професионален модел за холистична (системна) социално-педагогическа подкрепа, се 
очаква да е широко приложим и потенциално с висока ефективност, ако: 
− се използва професионално, т.е. социалните организации, институции и 

специалисти (педагози и социални работници) познават, приемат (одобряват) и 

използват успешно модела − са включени показатели 1, 2, 3 и 4; 
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− се прилагат системни стратегии за работа с общността, основаващи се на 

холистична визия за проблемите и тяхното водещо проактивно решаване − са 
включени показатели 5 и 6. 

Анкетната карта е частично стандартизирана и включва 29 въпроса, от които 23 

имат отношение към конструираните индикатори и 6 са с демографски характер. 

Обработката на резултатите от проведеното проучване е извършена с 

програмата за статистическа обработка на данните – SPSS, като бяха извършени 

няколко подготвителни стъпки преди анализа на данните по същество, а именно: 1) 

Проверка на вътрешната съгласуваност на индикаторите; 2) Конструиране на индекси 

по показатели; 3) Извеждане на корелационни отношения между въпросите и 

демографските признаци. 

Направена е проверка за вътрешна съгласуваност на отделните индикатори, 

които изграждат първи, трети, четвърти и пети показател, като е използван 

показателят за вътрешна съгласуваност Алфа на Кронбах. Изведените са корелациите 

между въпросите по индикатори и част от тези с демографски характер. За целта са 

използвани двумерни разпределения (кростаблици) и Хи-квадрат. В рамките на 

направения анализ са представени само тези корелационни отношения, които са 

статистически значими. 

2. Представяне на резултатите от емпиричното изследване 
След обработката на данните от емпиричното изследване, следва количествен 

анализ на получените резултати. Те са представени по показатели, съответните 

индикатори и свързаните с тях въпроси от анкетното проучване. Изведени са 

определени корелационни отношения. 

2.1. Познаване на ресурсите в общността 
Резултатите от проучването показват, че специалистите са добре запознати с 

инфраструктурата на населеното място, в което работят, като институциите, чийто 

основен фокус на работа са децата на улицата, са запознати по-добре с нея (58,3% в 

„много голяма степен”), в сравнение със специалистите, които работят в институции, 

чийто фокус на работа са децата в риск въобще (37,5% в „много голяма степен”). 

Аналогични са резултатите и по отношение на социокултурните особености на 

местното население (етнически състав, религия, основен поминък и т.н.). Тук отново, 

макар и с по-малка разлика, специалистите от институциите, чийто основен фокус на 

работа са децата на улицата, показват по-добро познаване на социокултурните 

особености на общността в сравнение със специалистите от останалите институции. 
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Респондентите посочват, че добре познават и институциите и специалистите, 

находящи се на територията на съответното населено място, които биха могли да 

бъдат привлечени като външен за организацията ресурс − 40,2% от респондентите са 

посочили, че са запознати с тях в „много голяма степен”, а 46,7% са посочили в 

„голяма степен”. Статистически значима връзка има между този въпрос и 

разпределението на специалистите по местоживеене. Респондентите от областните и 

по-малки градове в по-голяма степен са запознати с институциите и специалистите в 

общността, които биха могли да използват като външен за организацията ресурс в 

сравнение с респондентите от столицата. На този въпрос отговорилите с „много 

голяма” от областните градове са 50,9%, от друг град – 41,7% и от столицата – 18,5%. 

По отношение на демографския фактор „местоживеене”, макар и в по-малка 

степен, разликите са в същата посока и във връзка със социокултурните особености и 

инфраструктурата. 100% от респондентите от по-малките градове посочват, че в 

„голяма” или „много голяма степен” са запознати със социокултурните особености на 

населението, при респондентите от областните градове процентът е 94,4%, а при 

респондентите от столицата − 77.7%. По отношение на инфраструктурата на 

населеното място, 91,6% от респондентите от по-малките градове посочват, че в 

„голяма” или „много голяма степен” са запознати с нея, при респондентите от 

областните градове процентът е 86,7%, а при респондентите от столицата − 74%. Би 

могло да се допусне, че по-големият териториален обхват, по-високата гъстота на 

населението на общностите, в които специалистите от столицата работят, както и 

наличието на по-скромни ресурси в по-малките градове и процесите на миграция от 

малките и областните градове към столицата, в известна степен определят разликите в 

процентите. 

По отношение на първия показател, резултатите категорично показват, че 

доброто познаване на ресурсите в общността е тясно свързано със спецификата на 

работа на специалистите, които работят с деца на улицата. Това, от своя страна, е и 

важна предпоставка за ефективното използване на ресурсите при работата с общност. 

2.2. Разбиране за измеренията на работата с общност 
Според 1/3 от респондентите (33,3%), работата с общност е „Работа с хора 

принадлежащи към определена социално-икономическа група, находящи се на дадена 

територия, които имат сходни нужди, интереси, традиции, обичаи и т.н”. Вторият най-

често срещан отговор, посочен от 28% от респондентите, свързва работата с общност с 

„Използване на наличните в общността ресурси за оказване на подкрепа”. За 20% от 

анкетираните работата с общност е „Оказване на подкрепа за подобряване 
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благосъстоянието и социалното функциониране на общността”, за 17,3% е „Работа с 

местни институции и изграждане на междуинституционални мрежи”, за 14,7% е 

„Работа на терен в общността. 13,3% свързват работата с общност с „Работа с 

родители (семейства) в общността” и „Работа с уязвими групи в общността за 

преодоляване на конкретни проблеми”. 

При изследваните връзки между отговорите на този въпрос и демографските 

признаци, статистическа значима връзка има между отговора „Работа с родители 

(семейства) в общността” и признака „тип работа с деца” – процентът на 

специалистите оказващи единствено институционална подкрепа посочили този 

отговор е само: 3,2% срещу 21,9% за специалистите извършващи мобилна социална 

работа, което е релевантно на спецификата на работа, която тези специалисти 

извършват – при мобилната социална работа, директния контакт със семействата в т.н. 

„джобове на бедност” е един от основните начини за достигане и оказване на подкрепа 

на децата в риск. 

Много голяма част от респондентите (около 80%) определят работата с 

общност като значима във всички сфери (образование и възпитание; консултиране; 

оказване на психологическа и емоционална подкрепа; развиване на социални умения). 

Изключение прави „оказването на материална подкрепа”, където този процент е 

53,2%. Според специалистите работата с общност има най-голям принос при 

оказването на психологическа и емоционална подкрепа на децата, като по отношение 

на образованието и възпитанието, консултирането и развитието на социални умения, 

работата с общност се определя от тях като еднакво значима. 

Според респондентите най-належащо е да бъдат инициирани промени при 

работата със семейства – 79.4% от специалистите са маркирали отговорите в „голяма” 

и в „много голяма степен”. Следният коментар ясно подчертава това: „Това е най-

важната работа, тъй като колкото и да се работи с детето индивидуално, то пак се 

връща в семейството и ако то не продължи да подкрепя това, което е постигнато в 

консултирането, няма да има ефект”. 

На следващо място се нарежда работата с общност със същия процент, но с 

преимущество на отговорилите с „голяма” за сметка на „много голяма степен”. 

Следният коментар подчертава значимостта на работата с общност: „Общността е 

средата, в която личността се развива и реализира и контактите с нея трябва да са по-

интензивни, за да се създадат нормални условия за адаптация и реинтеграция на 

детето”. В по-малка степен са належащи промени по отношение на индивидуалната 

работа (70,7%) и още по-малка по отношение на работата с група (68,5%). 
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С оглед на високия процент дали отговори в посока инициирането на промени, 
респондентите са направили и редица предложения за бъдещи насоки на развитие в 
четирите основни направления на социално-педагогическата работа. 

По отношение на работата със семейства, респондентите са направили 
предложения за въвеждане на промени в социално-педагогическата практика в редица 
насоки, като според тях в най-голяма степен е необходимо да бъдат инициирани 
промени във връзка с „Повишаване на родителския капацитет” – 30% от 
специалистите са направили предложения в тази насока. На следващо място, с 28% се 
нарежда „Привличане на родителите и/или разширеното семейство в процеса на 
ресоциализация на детето”, следван от „Оказване на подкрепа за подобряване 
благосъстоянието на семейството” – 20%. 

По отношение на работата с общност, респондентите са направили 
предложения за въвеждане на промени в социално-педагогическата практика при 
работа с безнадзорни деца най-вече в насока „Изграждане на междуинституционална 
мрежа и работа в екип” – 22,4% от анкетираните са поставили акцент върху този 
проблем. 20,4% са направили предложения свързани с „Провеждане на различи 
мероприятия с цел популяризиране проблемите на безнадзорните деца”. На трето 
място, най-често срещаните насоки на работа, посочени от 14,3% от респондентите, са 
свързани с „Задълбочено и експертно проучване на нуждите и особеностите на 
общността”, „Привличане на граждани имащи авторитет и влияние при работата с 
общност” и „Използване на ресурсите в общността с цел социализиране и 
ресоциализиране на детето”. 

По отношение на работата с индивидуален случай, основните насоки на 
работа, които респондентите са посочили са: „Подобряване на координационния 
механизъм за взаимодействие между институциите и работа в екип”, както и 
„Подобряване квалификацията на специалистите работещи с деца на улицата” – 
според 17% от респондентите. Следващата най-често срещана насока на работа е 
„Оказване на подкрепа и ангажиране на семейството при индивидуалната работа” − 
14%. Впечатление прави фактът, че в повечето коментари, ефективната работа с 
индивидуален случай е тясно свързана с успешното привличане на семейството в 
процеса на ресоциализация и отчитане на неговите специфики. 

По отношение на работата с група най-често отбелязваната насока на работа 
(15,2%) е: „Обособяване на разнородни или еднородни по даден признак групи от 
клиенти (деца, родители, представители на общността), с които да се работи”, 
следвана от „Използване на работата с група за развиване на социални и други 
умения” и „Използване на групови методи за работа” с 13%. 
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Във връзка с разбирането на възможностите, които работата с общност 
предлага, специалистите отдават преимущество на проактивния за сметка на 
реактивния подход в своята работа, като фокусът е върху детските потребности и 
причините за социално неприемливите прояви за сметка на рисковете за обществото, 
които същите тези прояви крият. 53,3% от респондентите посочват, че при вземането 
на решения по отношение на мерки, които предприемат, се ръководят от функцията на 
детското поведение. Впечатление прави това, че специалистите извършващи мобилна 
социална работа в по-голяма степен отчитат функцията на детското поведение за 
разлика от специалистите оказващи институционална подкрепа на безнадзорни деца – 
62,5% са посочили този отговор срещу 41.9% за останалите специалисти. 

В същата посока са и предпочитанията на специалистите по отношение на 
избора на подход, който те приемат за най-ефективен − 54.4% от респондентите са 
посочили „Използване на ресурсите в общността за осигуряване на социално 
приемливи алтернативи на социално неприемливите детски прояви (функционални 
еквиваленти)” и „Използване на ресурсите в общността с цел изграждане и 
затвърдяване на нови умения” (по 27.7% за всеки от двата отговора) – подходи, които 
са свързани с проактивността. (Фиг.1) 

 
Фиг. 1. Кой от посочените подходи в рамките на работата с общност смятате за най-ефективен 

Според специалистите социално-педагогическия ефект, който работата с 
общност оказва върху развитието на детската личност е свързан най-вече с 
„Придобиване на знания и умения, развиване на качества, формиране на нагласи” – 
34,8% от респондентите правят коментари в тази насока. 19,7% от респондентите 
посочват ползите в посока на „Ресоциализиране и изграждане на доверителни 
отношения в и извън семейството”, а 12,1% виждат „Благоприятен ефект при 
правилно направляване и развиване на ресурсите”. 
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Голяма част от коментарите са насочени към трудностите, които възникват при 

работата с общност, като на преден план излизат затрудненията по отношение промяна 

на обществените нагласи, както и неустойчивия ефект, който работата с общност има. 

След анализа на резултатите от втория показател от анкетното проучване 

(Разбиране за измеренията на работата с общност), са направени следните изводи: 

− работата с общност, като направление на социално-педагогическата работа с 

безнадзорни деца, е разпознаваема и адекватно възприемана от специалистите у нас; 

− по отношение на различните сфери на подкрепа (образование, възпитание, 

консултиране, формиране на социални умения, оказване на психологическа, 

емоционална и материална подкрепа) работата с общност играе съществена роля; 

− поради специфичните особености на общността и недобре функциониращата 

междуинституционална мрежа, както и оказването на кампанийна, а не регулярна 

подкрепа, работата с общност у нас все още не дава устойчиви във времето резултати, 

а възможностите, които тя предоставя, не се оползотворяват ефективно; 

− при предприемането на конкретни мерки за подкрепа на безнадзорни деца в 

рамките на работата с общност, специалистите предпочитат проактивните за сметка на 

реактивните подходи, като в най-голяма степен това важи за специалистите 

извършващи мобилна социална работа. 

2.3. Отношение на специалистите към работата с общност 
Във връзка със значимостта на различните направления на социално-

педагогическата работа с безнадзорни деца, резултатите категорично показват, че 

работата с индивидуален случай е водеща − 90,2% от респондентите посочват нейната 

значимост като „голяма” и „много голяма”, (63% я определят като „много голяма”). На 

второ място по значимост специалистите поставят работата със семейство – 82,6%, 

което отново подчертава значимостта на семейството като важен ресурс в процеса на 

подкрепа. Същият относителен дял заема и работата с група, но с преимущество на 

респондентите отговорили с „голяма” за сметка на „много голяма”. На последно 

място, но отново с висок процент – 75%, специалистите определят значимостта на 

работата с общност като „голяма” и „много голяма”. 

Получените резултати показват, че и четирите направления на социално-

педагогическата работа с безнадзорни деца имат важно място в рамките на цялостната 

подкрепа, която специалистите оказват. 

Според респондентите, работата с общност е направление, в което ще се работи 
в бъдеще и на базата, на което могат да бъдат развити нови социално-педагогически 
практики за работа с безнадзорни деца − 79,4% от респондентите посочват, че в 
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„голяма” и в „много голяма” работата с общност представлява актуално поле за 
развитие на такива практики. Специалистите считат, че в най-голяма степен работата с 
общност би допринесла за преодоляване на дефицитите, които са свързани със 
социалното функциониране на децата – 77,2% от тях посочват, че в „голяма и в „много 
голяма степен” ефектът би бил в тази посока. На следващо място се нареждат 
дефицитите свързани с психическото развитие – 59,4% и дефицитите, свързани с 
физическото развитие на децата на улицата – 55,4%. 

По отношение на използваните ресурси, респондентите са склонни да търсят 
подкрепа от други специалисти, институции или представители на общността за 
подобряване на социално-педагогическите услуги, които предоставят – 48,9% от тях 
посочват, че това се случва, „често”, а за 22,8% това се случва „много често”. 27,2% от 
респондентите прибягват до търсене на подкрепа „понякога” и само 1,1% − рядко. 

След анализа на резултатите от третия показател от анкетното проучване 
(Отношение на специалистите към работата с общност), може да заключим, че: 

− Специалистите са склонни да използват ресурсите, които общността им 
предлага, с цел подобряване на предоставяните от тях услуги; 

− Макар и не приоритетно, специалистите определят като важно мястото на 
работата с общност по отношение на цялостния процес на подкрепа на децата от 
улицата; 

− Работата с общност в голяма степен се разпознава от специалистите, като 
направление на социално-педагогическата работа, което ще се развива и в бъдеще. 

2.4. Параметри на законодателната и институционална рамка 
Повечето респонденти показват известен скептицизъм по отношение на 

възможностите, които българското законодателство предоставя за работа с общност. 
52,8% от анкетираните определят степента като „средна”, следвани от 29,2%, които я 
определят като „малка”, а според 2,2% такива възможности напълно липсват. Само 
12% от специалистите смятат, че нормативната уредба у нас е адекватна по отношение 
на работата с общност, посочвайки отговор в „голяма степен” и едва 3,4% определят 
степента като „много голяма”. 

Основните проблеми, посочени в коментарите, са в следните насоки: 
„Предлаганите услуги и центрове не са достатъчни, за да посрещнат нуждите на 
безнадзорните деца (10,4%)”, „Тромави процедури и ненавременна подкрепа на децата 
изпаднали в състояние на безнадзорност (10,4%”), „Липсва ефективен 
координационен механизъм за екипна работа от страна на институциите (6,3%) и „Не 
се предприемат законодателни мерки спрямо родителите, които не полагат грижи за 
децата си” (6,3%). 
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Във връзка с работни стратегии, които институциите използват при работата с 

общност, получените резултати показват, че анализът на социална среда е неделима 

част от тях − 88% от респондентите посочват, че „често” или „много често” 

анализират наличните в общността ресурси. Тези резултати се препокриват с 

резултатите от първия показател, където 83,7% от респондентите посочват, че в 

„голяма” и „много голяма степен” са запознати с инфраструктурата на населеното 

място, а 90,2% посочват, че в „голяма” и „много голяма степен” са запознати със 

социокултурните особености на местното население. 

Аналогични са резултатите по отношение на друга работна стратегия – Работа 

в мрежа с други институции и външни за организацията специалисти. Тук също 88% 

от респондентите посочват, че това е значима част от работата, която извършват. 

Резултатите и при тази стратегия показват препокриване с други, анализирани по-горе, 

резултати − тези от първи показател, където 87% от респондентите посочват, че в 

„голяма” и „много голяма степен” са запознати с институциите и специалистите в 

общността, които биха могли да бъдат използвани като външен за организацията 

ресурс. Анализът на резултатите по показател 2 също показа, че голяма част от 

специалистите свързват работата с общност с работата с местни институции и 

изграждането на междуинституционални мрежи. Част от специалистите дори поставят 

добре функциониращата междуинституционална мрежа като задължително условие за 

постигането на благоприятен социално-педагогически ефект. Въпреки тези нагласи и 

насоки на работа обаче, голяма част от респондентите посочват, че именно 

междуинституционалното сътрудничество е проблемно звено, което не функционира 

достатъчно ефективно. Направеният по-горе анализ на резултатите по показател 2 

показва, че по отношение на промените, които респондентите биха инициирали в 

рамките на работата с общност, изграждането на междуинституционална мрежа е на 

първо място. Аналогични са резултатите и по отношение на работата с индивидуален 

случай, където респондентите на първо място биха инициирали промени в посока 

„Подобряване на координационния механизъм за взаимодействие между 

институциите и работа в екип”. Липсата на ефективен координационен механизъм е 

изтъкната от някои специалисти и по отношение на българското законодателство. 

Висок е относителният дял на респондентите, показали предпочитание към 

третата представена стратегия − Използване на външни за институцията ресурси 

(образователни, информационни, материални и др.) налични в общността (частни или 

обществени). 78,1% от респондентите посочват, че „често” и „много често” използват 

тази работна стратегия. Тук вече се включват организации и частни лица, 
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взаимодействието с които не е непременно нормативно регламентирано, което 

вероятно обуславя по-ниския процент в сравнение с втората представена стратегия. 

Измествайки акцента от публичния към частния сектор, активността на 

специалистите спада. 69,6% от респондентите посочват, че „често” и „много често” 

търсят подкрепа и съдействие от представители на общността (граждани), като само 

27,2% от тях са посочили отговора „много често”. По-ниските показатели при 

използването на тази стратегия в голяма степен вероятно са свързани с ниските 

показатели и при следващата − Провеждане на мероприятия с цел популяризиране 

проблемите на безнадзорните деца. Тук само 41.3% от респондентите са посочили, че 

„често” (27,2%) и „много често” (14,1%) използват тази стратегия. Недостатъчното 

популяризиране на проблемите на безнадзорните деца в рамките на дадена общност, 

логично води до по-ограничени възможности за подкрепа от страна на гражданите. 

След анализа на резултатите от четвъртия показател от анкетното проучване 

(Параметри на законодателната и институционална рамка), може да заключим, че: 

− Законодателната уредба у нас не ограничава специалистите в широкия спектър 

от дейности и услуги насочени към общността, които те предоставят, същевременно 

на лице са и съществени недостатъци, които затрудняват тяхната работа; 

− Специалистите са добре запознати с ресурсите в общността и са ориентирани 

към това да ги използват оптимално. 

2.5. Оказване на подкрепа от страна на общността 

Резултатите от анкетното проучване категорично показват, че българското 

общество не е запознато с проблемите на безнадзорните деца – само 3,3% посочват, че 

обществото в „голяма” (2,2%) и „много голяма” (1,1%) е запознато с проблемите на 

безнадзорните деца. 28,6% от респондентите определят степента като „средна”, според 

63,7% от анкетираните тя е „малка”, а според 4,4% − никаква. Изхождайки от факта, 

че според гореизложените данни популяризирането на проблемите на безнадзорните 

деца в най-малка степен е приоритет за институциите и специалистите работещи в 

посока на тяхната ресоциализация, получените резултати са напълно логични. 

По отношение на степента, в която общността приема безнадзорните деца, 

резултатите в голяма степен съвпадат с горепосочените – същият процент са 

посочили, че обществото приема безнадзорните деца в „голяма” и „много голяма 

степен”. Процентът на далите отговор в „средна степен” е 33,7%, в „малка степен” 

51,1% и в „никаква” − 12%. 

След анализа на резултатите от петия показател от анкетното проучване 
(Оказване на подкрепа от страна на общността), може да заключим, че недоброто 
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познаване на проблемите на безнадзорните деца от страна на обществото, определя и 
неговото отношение към тях, а именно – то ги отхвърля. Може да допуснем, че в 
известна степен това се дължи и на недотам активните действия от страна на 
институциите по отношение на популяризирането на проблемите на децата на улицата. 

2.6. Цялостност и системност при работата с общност 
Един от въпросите, свързани с цялостността и системността на работата с 

общност засяга факторите, които в най-голяма степен определя модела за работа с 
общност. (Фиг.2) 

 
Фиг. 2. Кой от посочените фактори в най-голяма степен определя какъв ще е моделът за работа 
с общност във вашата институция 

Данните показват, че работа с общност в голяма степен е центрирана върху 
детето, насочена е към неговите нужди и интереси – 28,9% от респондентите 
определят интересите на децата към настоящия момент като водещ фактор, определящ 
модела за работа с общност. Същевременно, резултатите показват, че при голяма част 
от институциите работа с общността не е фрагментарна, а е резултат от наличието на 
цялостна стратегия за подкрепа – 27,8% от респондентите посочват, че наличието на 
такава стратегия е от първостепенно значение. 

Важно място заемат и вече изградените в общността контакти, като според 20% 
от респондентите, те са водещи по отношение на работата с общност. Този фактор е 
особено значим при работата с общности, в които добри отношения с местните лидери 
са определящи за установяването на контакт и изграждането на доверителни 
отношения между специалистите и хората от общността. Респективно, това е от голямо 
значение и за ефективността на предоставяната социално-педагогическа подкрепа. 

От значение е и достъпността на ресурсите в общността към настоящия момент 
– 16,7% от респондентите определят този фактор като водещ по отношение на 
използвания от тяхната институция модел. Значимостта на този фактор вън от 
съмнение с оглед на факта, че при липса на ресурс (в различните му аспекти), 
социално-педагогическата подкрепа би имала основно пожелателен характер. 
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Като най-малко значим фактор респондентите определят актуалната социално-
икономическа и политическа ситуация в общността – едва 6,7% от анкетираните са 
поставили този фактор на първо място. 

По отношение на степента, в която работата с общност е включена в единна 
система, заедно с останалите направления на социално-педагогическа подкрепа, 
данните сочат, че при много малка част от институциите работата с общност напълно 
отсъства – едва 5,4% от респондентите са посочили, че тя не е застъпена в тяхната 
практика. Сходен е процентът и на тези, при които работата с общност не е обвързана 
с останалите социално-педагогически направления – 6,5%. При останалите 88,1% от 
респондентите, работата с общност е част от по-широка стратегия за социално-
педагогическа подкрепа. В най-малка степен параметрите на работата с общност са 
съобразени с груповата работа – този отговор е посочен едва от 8,7% от 
специалистите. Това в известна степен е обяснимо с оглед на направените по-горе 
анализи касаещи работата с група, а именно – тя в най-малка степен е застъпена в 
практиката на специалистите, а донякъде е и непозната за голяма част от тях. Много 
по-висок е процентът на институциите, при които параметрите на работата с общност 
са съобразени с индивидуалната работа (21,7%) и работата със семейства (25%), което 
е логично с оглед на значимостта на индивидуалната работа и работата със семейство 
в цялостния процес на подкрепа. Най-висок е процентът на институциите, при които 
работата с общност е част от цялостна стратегия за подкрепа и е в единство с всички 
останали направления на социално-педагогическата работа с деца на улицата – почти 
1/3 от респондентите (32,6%) са посочили този отговор. (Фиг. 3) 

 
Фиг. 3. Посочете твърдението, което в най-голяма степен отразява практиката на вашата 
институция 

Във връзка с етапите на оказване на социално-педагогическа подкрепа, в които 

респондентите биха включили работа с общност, получените резултати категорично 
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показват приоритетното място на превенцията пред останалите етапи – 87,9% от 

респондентите посочват, че биха включили работата с общност на този етап. На второ 

място се нарежда етапа на последваща подкрепа, т.е. етапа, при който детето вече е 

реинтегрирано – 64,8% от специалистите са посочили, че биха включили работата с 

общност тук. Получените данни са напълно резонни с оглед на факта, че през 

последните години социално-педагогическата подкрепа е насочена основно върху 

работата в т.н. „джобове на бедност” и превенция на безнадзорността чрез подкрепа на 

най-уязвимите семейства, както и върху вторичната превенция при вече 

реинтегрираните в семействата деца. Малко над 1/3 от анкетираните (37,4%) биха 

използвали работата с общност и в етапа на интервенция. 

Респондентите са посочили и редица мерки, които биха предприели в рамките 

на трите етапа на социално-педагогическа подкрепа. По отношение превенцията, най-

висок е процентът на респондентите, които биха предприели мерки, свързани с 

реализирането на образователни и социални програми за придобиване на знания, 

умения и формиране на нагласи – 37%, от специалистите са направили коментари в 

тази насока. На следващо място, най-често срещаните коментари са свързани с 

повишаване на родителския капацитет – 21,7%. Значимостта на социално-

педагогическата подкрепа тук е изведена и при анализа към показател 2, където по 

отношение на работата със семейство, повишаването на родителския капацитет е 

поставено на първо по значимост място и е посочено от 30% от специалистите. В 

известна степен реализирането на посочените по-горе образователни и социални 

програми за придобиване на знания, умения и формиране на нагласи също са свързани 

с родителския капацитет, което извежда работата в тази насока като важен приоритет. 

По отношение на интервенцията най-висок е процентът на респондентите, 

които асоциират етапа на интервенцията с мобилната социална работа – 20,8% от тях 

биха предприели мерки свързани с работата на терен. На следващо място с еднакъв 

процент (16,7%) най-често срещаните коментари са в посока „Подкрепа на детето чрез 

предоставяне на социални услуги и консултации” и „Подкрепа на семейството чрез 

предоставяне на социални услуги и консултации”. 12,5% от респондентите биха 

предприели мерки в насока „Предлагане на социално-приемливи алтернативи за 

детето” както и „Включване на представители от общността при работата с детето и 

организиране на екипни срещи за планиране на подкрепата”. 

По отношение на последващата подкрепа, специалистите са посочили мерки 

най-вече в следните насоки: „Активно използване на ресурсите в общността – 

образователни институции, НПО, лидери в общността и т.н.” (35,3%), „Проследяване 
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на случая на дете в риск” (32,4%), „Индивидуална работа с детето за оказване на 

емоционална подкрепа и изграждане на нови поведенчески модели” (20,6%) и 

„Предлагане на услуги в подкрепа на семейството” (20,6%). 

След анализа на резултатите от шестия показател от анкетното проучване 

(Цялостност и системност при работата с общност), може да заключим, че: 

− В повечето институции моделът за работа с общност е резултат от 

стратегическо планиране; 

− В почти всички институции работата с общност е неделима част от цялостната 

стратегия за подкрепа на безнадзорните деца; 

− Работата с общност дава възможност за прилагане на редица мерки във всички 

етапи от социално-педагогическата подкрепа. 

3. Анализ и интерпретация на емпиричните резултати 
Анализирайки получените резултати в контекста на хипотезата на 

изследването, могат да бъдат направени следните изводи: 

 Работата с общност, като направление на социално-педагогическата работа с 
безнадзорни деца, е добре позната на специалистите у нас – в по-голяма или в по-
малка степен, тя е залегнала в дейността на почти всички институции, които са 
ангажирани с проблемите на безнадзорните деца. 

 За постигането на висока ефективност при оказването на социално-
педагогическа подкрепа, насочена към клиентите в рамките на работата с общност, е 
важно да бъде направена добра диагностика на социалната среда – и като ресурс (във 
всички възможни измерения), и като специфични особености на местното население. 

 Работата с общност почти не се използва фрагментарно, а като част от цялостна 
и систематично прилагана социално-педагогическата стратегия за оказване на подкрепа. 

Получените резултати от анкетното проучва извеждат на преден план и 
конкретни нерешени проблеми, които оказват значително влияние върху 
ефективността на социално-педагогическата подкрепа, а именно: 

 Социокултурните особености на дадени общности ги определят повече като 
застрашаващи, отколкото като подпомагащи ресоциализацията на децата изпаднали в 
състояние на безнадзорност, което ги превръща по-скоро в негативен за развитието на 
децата фактор; 

 Принципът за доброволно участие на клиентите, много често води до липсата 
на ангажимент от тяхна страна по отношение на услугите, които им се предоставят, 
т.е. проактивният подход тук трудно би могъл да бъде реализиран на практика, което 
от своя страна затруднява постигането на устойчиви във времето резултати; 
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 Широкият спектър от житейски ситуации, в които се намират децата изпаднали 
в състояние на безнадзорност и произтичащите от тях дефицити, не могат да бъдат 
адекватно покрити от съществуващите в момента социални услуги и наличната 
институционална база; 

 Недотам доброто сътрудничество между институциите затруднява прилагането 
на комплексния подход при решаването на проблемите на клиентите, с което в много 
голяма степен спада ефективността на оказваната социално-педагогическа подкрепа. 

 Силно изоставаща е работата на институциите по отношение на 
информационните кампании, целящи да запознаят общността с проблемите на 
безнадзорните деца. По отношение на работата с общност, данните показват, че 
именно в това направление се работи най-малко, което от своя страна ограничава 
привличането на ресурси от частния сектор и създаването на подкрепяща среда. 

 Работата с общност често има кампаниен характер, което предопределя и 
временния ефект на постигнатите резултати. 

 Нормативната уредба в редица случаи възпрепятства клиентите по отношение 
на достъпа им до определени услуги. В много случаи законово регламентираните 
процедури изискват много време, за да бъде оказана реална подкрепа на дете в риск. 

Ето защо, за да се приеме формулираната хипотеза като категорично доказана, 
са необходими и някои допълнителни качествени проучвания, които ще обогатят 
основанията за оценка на хипотетичните очаквания по проблема с автентични данни и 
информация относно реалната резултативност на практиките за работа с общността 
при ресоциализационните програми за безнадзорни деца. 

4. Aанализ на случай 
В рамките на настоящия параграф са представени два случая на проектна 

работа в подкрепа на деца в риск. Проучването е свързано с част от показателите и 
индикаторите от модела на емпиричното изследване, като получените резултати са 
съотнесени към формулираната хипотеза. Целта на анализа е да установи до каква 
степен и по какъв начин работата с общност е застъпена в проектната дейност, което 
от своя страна е свързано със следните задачи: 

 да се установи доколко проучването на ресурсите в общността е застъпено в 
планирането на проектната дейност; 

 да се установи дали осъществяването на дейностите по проекта предполага 
използване на външни за организацията ресурси; 

 да се установи по какъв начин работата с общност е включена в цялостния 
модел на социално-педагогическа подкрепа. 
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4.1. Представяне на проекти 

Проект на Фондация „Партньори−България”: “Да върнем децата в училище” 
Обща цел на проекта 

Реинтеграция на 30 отпаднали ученици от ромски произход в училище 

„Митрополит Авксентий Велешки”, град Самоков и превенция на повторното им 

отпадане чрез прилагане на едногодишна комплексна програма от мерки за 

наваксващо обучение. 

Специфични цели на проекта са: 1) Идентифициране на отпадналите от 

училище ученици; 2) Мотивиране на отпадналите ученици и техните родители за 

връщане в училище; 3) създаване на предпоставки за реинтеграция и задържане в 

училище на отпадналите ученици; 4) повишаване капацитета на педагогическия екип 

на училището за работа с отпаднали ученици от ромски произход. 

Целева група: 30 отпаднали от училище ученици от ромски произход, 25 

родители на отпадналите ученици и 25 представители на педагогическия екип в 

училището. В цялостната програма за реинтеграция е заложено участие да вземат и 

родители и специалисти, ангажирани пряко с работата с отпадналите ученици, за 

които са предвидени обучени по предварително изготвена програма и индивидуални 

консултации. 
Проект на Сдружение за педагогическа и социална помощ − „Достоен живот 

за децата на Добрич” 

Проектът е свързан с разкриването на социалната услуга Център за обществена 

подкрепа – дневен център, семейно консултиране и мобилна социална работа в 

общността, при преструктурирането на Дом за деца, лишени от родителска грижа 

“Дъга”, гр. Добрич. 

Целите на проекта са: 1) Превенция на изоставянето и настаняването на деца в 

институция; 2) Превенция на повторно изоставяне; 3) Превенция на отпадане от 

училище; 4) Превенция на отклоняващото се поведение; 5) Създаване на мрежа за 

социална подкрепа и постигане на социално включване. 

Клиенти на услугата Дневен център са деца на възраст от 7 до 14 години и 

техните семейства. Това са: деца от семейства в затруднено материално положение; 

деца, чиито родители временно не могат да посрещнат техни основни нужди; деца с 

поведенчески проблеми; реинтегрирани деца с риск за повторно влизане в 

институция; деца от непълни семейства или отглеждани от членове на разширеното 

семейство; деца със затруднения в обучението; деца, за които съществува 

идентифициран риск от настаняване в институция. 
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4.2. Анализ на проектната дейност 

Направени изводи от анализ на проект „Да върнем децата в училище” 
Проект предполага подробен анализ на ресурсите в общността при планиране 

на проектната дейност. В рамките на проекта е заложено и използване на външни за 

организацията ресурси, налични в общността. Проектните дейности показват и много 

добро включване на работата с общност в цялостния модел на социално-

педагогическа подкрепа. 

Въпреки че индивидуалната работа и работата със семейства е приоритетна в 

рамките на представения проект, работата с общност играе съществена роля за 

успешното му реализиране, както във връзка с неговото планиране и популяризиране, 

така и по отношение на изграждането на подкрепяща среда и непосредствената 

социално-педагогическа подкрепа на ромските деца. Анализирайки заложените в 

проекта на Фондация „Партньори−България” дейности, може да заключим, че по 

отношение на посочените по-горе показатели, хипотезата на изследването се 

потвърждава. 

Направени изводи от анализ на проект „Център за обществена подкрепа – 
дневен център, семейно консултиране и мобилна социална работа в общността” 

Работата с общност тук е заложена най-вече по отношение на възможностите за 

сътрудничество с други организации в общността, работещи по проблемите на децата 

в риск. В посока работа с общност е и създаването на мрежа за социална подкрепа и 

постигане на социално включване. Важна част от планирането на социално-

педагогическата подкрепа е анализът на социална среда. Анализирайки същността на 

услугата и заложените в нея дейности, на преден план изпъква холистичният подход 

към проблемите на децата риск, както и активното включване на всички 

заинтересовани страни в процеса на ресоциализация. В рамките на проекта са 

заложени дейности, свързани както с индивидуалната работа, така и с работата с 

група, работата със семейство и работата с общност. За достигане до потребителите на 

услугата, освен работата в център, е заложена и мобилна социална работа. Услугата 

включва както мерки с превантивен характер, така и мерки насочени към деца в риск. 

Всичко това дава основания да заключим, че и в този случай налице са немалко 

аргументи в полза на хипотезата на изследването. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Детска безнадзорност, като широко разпространено явление у нас, има вече над 
25 годишна история, но проблемът с оказването на адекватна социално-педагогическа 
подкрепа на децата на улицата остава актуален и днес. Както държавата, така и редица 
организации от неправителствения сектор полагат усилия в посока справяне с 
безнадзорността при децата, което в известна степен дава добри резултати и води до 
ограничаване на явлението. Факт е обаче, че все още срещаме тези деца и днес, както 
и че условията, които държавата им осигурява са свързани по-скоро с подобряване на 
уязвимата ситуация, в която са изпаднали, отколкото с постигането на оптимален 
ефект от ресоциализационния процес. Често предприеманите мерки имат само 
временен характер или пък частично удовлетворяват детските нужди, при което 
детето остава в реален риск и отново се озовава на улицата. Децата на улицата са в 
изключително уязвима ситуация, която предполага кризисна интервенция и 
предприемане на спешни мерки. В много случаи обаче, тази намеса от страна на 
институциите работещи по проблемите на децата на улицата не е навременна, както 
поради липсата на добре работещ координационен механизъм между тях, така и 
поради несъвършенствата на нормативната уредба, регламентираща тяхната 
организация и дейност. Това от своя страна поставя тези деца за продължителен 
период от време в риск от криминализиране и виктимизиране. Редица 
ресоциализационни затруднения произтичат и от липсата на синхрон между двете 
системи, които имат отношение към проблемите на децата на улицата – системата за 
закрила на детето и системата за превантивна и корекционно-възпитателна дейност. 
Затруднения произтичат както от съществуващите в двете системи философски 
различия, така от нормативната уредба, регламентираща тяхната организация дейност. 

Въпреки постигнатите през годините успехи по отношение на справянето с 
детската безнадзорност, не може да твърдим, че проблемът е загубил своята 
актуалност, по-точно е да заключим, че неговите характеристики и измерения се 
променят с времето. Това от своя страна налага и промяна в подхода към децата на 
улицата, а именно: 

 концепцията за оказване на социално-педагогическа подкрепа се променя от 
откъсване на детето от неблагоприятната среда, в която се намира (семейна и 
общностна) към реинтеграция на детето в семейството или настаняването му в 
алтернативна грижа в условия близки до семейните. Това предполага много по-
активна работа със семействата на децата на улицата, което вече е факт, съдейки по 
мерките заложени в нормативната уредба и различните стратегии за работа с деца в 
риск, както по и новите социални услуги, които биват разкривани; 
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 променят се подходите, както и специфичните особености на мобилната 

социална работа, която бива изнесена от районите, в които децата на улицата могат да 

бъдат срещнати към маргинализираните общности („джобове на бедност”) в които се 

заражда безнадзорността. Това предполага изместване на фокуса от прилагането на 

интервенции спрямо децата на улицата, към работа в и с общността. 

Данните от проведеното емпирично изследване потвърждават хипотезата, 

въпреки че с оглед на констатираните дефицити в рамките на работата с общност и 

отчитайки все още нереализираните потенциални възможности, които тя предлага, в 

бъдеще биха могли да бъда проведени допълнителни проучвания в тази насока. 

Изводите от емпиричното изследване дават основания да бъдат направени 

следните препоръки: 

 належащо е създаването на ефективно работещ координационен механизъм, 

който да синхронизира действията на институциите, работещи с деца на улицата, с 

което на децата да бъде осигурена навременна, комплексна и системна подкрепа; 

 в дейността на организациите, работещи по проблемите на детската 

безнадзорност, да залегне активното провеждане на информационни кампании 

(включително и чрез масмедиите) за запознаване на обществеността с проблемите на 

децата на улицата, с цел привличане на налични в общността ресурси; 

 усъвършенства на нормативната уредба в посока осигуряване на пълен достъп 

на децата на улицата до всички обществени услуги, важни за нормалното им развитие. 

 разработване на ефективна стратегия за работа с недоброволни клиенти, 

каквито често са семействата на децата на улицата. 

Настоящото дисертационно изследване не претендира за изчерпателност по 

отношение на изследваните характеристики и измерения на социално-педагогическите 

проблеми, съпътстващи процеса на ресоциализация на безнадзорни деца. Много от 

поставените въпроси остават отворени, като същевременно изследването провокира и 

нови, свързани с: 

 актуализирането на визията на страната ни за решаване на социално-

педагогическите проблеми на децата на улицата (последният документ в тази насока е 

Националната стратегия за защита правата на децата на улицата, който е за периода 

2003−2005); 

 включването на работата с общност в националните стратегии за детето в 

рамките на цялостната им визия за решаване на проблемите на децата в риск. 

В тези насоки могат да бъдат проведени допълнителни изследвания, основно с 

практико-приложен характер. 
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ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННОТО ИЗСЛЕДВАНЕ 
 

1. Изведени са основните проблеми, които специалистите, работещи с 

деца на улицата срещат в своята практика, което би могло да послужи за отправна 

точка при бъдещо планиране на програмна или проектна дейност насочена към 

ресоциализацията на безнадзорни деца. 

2. Установени са актуалните измерения на работата с общност у нас – 

идентифицирани са проблемните зони и потенциалните възможности, изведена е 

значимостта на работата с общност в цялостния процес на социално-педагогическа 

подкрепа на децата на улицата, като обобщеният опит в тази посока би могъл да 

послужи на организации и специалисти работещи с общности. 

3. Очертани са измеренията на мобилната социална работа и 

възможностите, които различните нейни направления предоставят, което би могло 

да обогати практиката на центровете за работа с деца на улицата. 

4. Чрез дисертационното изследване отново е поставен на дневен ред 

проблемът с полагането на грижи за децата, изпаднали в състояние на 

безнадзорност, който през последното десетилетие не стои сериозно на дневен ред за 

държавните институции, работещи с деца, независимо от приетите стратегии и 

програми. 
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