
 
 

ДОМОВЕ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА ПРЕЗ 2009 ГОДИНА 

 

Броят на домовете за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) през 2009 г. е 32 с 
капацитет 3 859 места. 

През 2009 г. продължава трайната тенденция на намаление на броя на настанените 
деца. Намалението на общия брой на настанените деца през 2009 г. в сравнение с 2008 г. е с 
3.2%.  

 
Таблица 1. ДЕЦА В ДМСГД ПРЕЗ ПЕРИОДА 2000-2009 ГОДИНА  
 

 2000 2005 2006 2007 2008 2009 
Брой на децата, 

настанени към 31.12. 
в ДМСГД 3375 2960 3063 3020 2771

 
 

2681 
 

Коефициентът на институционализация на децата до 3 годишна възраст, изразен чрез 
отношението на броя на децата в ДМСГД на 1 000 души от населението в тази възрастова 
група, намалява от 12.4 към 31.12. 2000 г. на 9,0 на 1 000 деца на възраст до 3 навършени 
години за 2009 година. В сравнение с 2008 г. коефициентът на институционализация 
намалява с 0.5 пункта. 

 

Деца в ДМСГД на 1 000 души от населението на възраст 
до 3 навършени години
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Деца в  ДМСГД на 1 000
души от  населението на
възраст  до 3
навършени години

 
 
Тенденцията за намаляване на институционализацията в ДМСГД се реализира 

въпреки увеличаващия се брой на децата до 3-годишна възраст. През 2009 г. населението на 
възраст 0-3 навършени години нараства с 2.9% в сравнение с 2008 г. и достига 299 246 души, 
докато броя на децата в ДМСГД намалява с 3.2%. 

От постъпилите през 2009 г. деца в ДМСГД 67.6% са на възраст до 1 година, 13 %  - 
от 1 до 2 години, 12.7% са на възраст от 2 до 3 години и 6.7% - на 3 и повече години.  
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Таблица 2. ПОСТЪПИЛИ ДЕЦА В ДМСГД ПРЕЗ 2009 Г. ПО ВЪЗРАСТ 
                                                                                                (Брой) 

Деца - общо 2094
  до 1 година 1416
  от 1 до 2 години 272
  от 2 до 3 години 265
 на 3 и повече  
навършени години 141

 
Медицинските грижи и обслужването на децата в домовете за медико-социални 

грижи през 2009 г. се осигуряват от 2 833 души персонал по основно трудово 
правоотношение. Разпределението по категории персонал е както следва: 

 
Таблица 3. ПЕРСОНАЛ В ДМСГД ПО КАТЕГОРИИ КЪМ КРАЯ НА 2009 ГОДИНА 

(Брой) 
 
Персонал - 
общо 

 
 в т.ч. 
лекари 

 
от тях: 
педиатри 

 
Медицински 
специалисти 
по здравни 
грижи 

 
в т.ч. 
медицински 
сестри 

 
Друг 

немедицински 
персонал 

2833 144 114 1330 1202 1359
 
 
В ДМСГД се отглеждат основно деца с родители (включително деца на самотни 

майки и деца с един родител). През 2009 г. те са 98.8% от всички деца. Децата на самотни 
майки са 57.5% от броя на децата с родители. Едва 0.7% от общия брой на децата са 
подхвърлени. 

 
Таблица 4. ДЕЦА В ДМСГД КЪМ КРАЯ НА 2009 ГОДИНА 

                                                                                                                                     (Брой) 
 Общо Момичета Момчета 

Настанени деца - брой 2681 1430 1251 
Сираци - с двама починали родители 12 6 6 
Подхвърлени 20 12 8 
С родители –общ брой 2649 1412 1237 
от тях:  

със самотни майки 1523 803 720 
с един родител 52 26 26 
с двама родители 1074 583 491 

 
 
През 2009 г. от домовете за медико-социални грижи са изписани 2 102 деца. От тях 

1 792 (85%) са изведени извън институциите, чрез прилагане на различни мерки за закрила  
и 310 (15%) са преведени в друга институция, поради навършване на възраст.  
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Изписани деца от Домовете за медико-социални 
грижи през 2009 г. по причини - %

 Преведени в
 друга

 институция
 поради

 навършване
на възраст-15%  Мерки за

 закрила - 55%
 реинтегрирани

 в семейна
 среда и други

 мерки за
 - закрила и 30%

 взети за
осиновяване

 
 
 
В сравнение с 2008 г. с 2% се увеличава делът на  децата, спрямо които са взети 

мерки за закрила, и съответно намаляват децата преведени в друга институция поради 
навършване на възраст. През 2009 г. делът на деинституционализираните деца от общия 
брой на изписаните от ДМСГД е е 85%, като 630 деца са взети за осиновяване и спрямо      
1 162 деца са осъществени други мерки за закрила.  

 
 

Методологически бележки 
Статистическото изследване на домовете за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) 

е изчерпателно годишно статистическо изследване, провеждано от Националния 
статистически институт. 

Източник на статистическа информация са домовете за медико-социални грижи, като 
са осигурени данни  за  персонала, легловия фонд, разпределението на децата по основни 
здравни и социални категории, заболявания на децата и други основни показатели за 
дейността на тези заведения. 

Домовете за медико-социални грижи за деца са регистрирани по Закона за лечебните 
заведения като ”други лечебни заведения”, в които медицински и други специалисти 
осъществяват продължително медицинско наблюдение и специфични грижи за деца до 3 - 
годишна възраст с хронични заболявания и медико-социални проблеми. Настаняването на 
децата е в съответствие с разпоредбите на Закона за закрила на децата и се извършва само в 
случаите, когато са изчерпани възможностите за оставане на детето в семейна среда. 
Съгласно Правилника за устройството и дейността на домовете за медико-социални грижи, 
извън случаите на настаняване по Закона за закрила на децата, се приемат за лечение деца с 
ниско тегло поради недоносеност със съгласието на техните родители или настойници. За 
времето на престой в дома тези деца се включват в общия брой на институционализираните 
деца. 

Допълнителна статистическа информация от изследването на домовете за медико-
социални грижи за деца се предоставя на потребителите чрез отдел „Статистически 
информационни услуги” на НСИ, е-mail: info@nsi.bg.  

 

 


