
                     

ДО 
Г-ЖА ЕЛИЦА ЛИНГОРСКИ 
КООРДИНАТОР НА КОАЛИЦИЯ 
„ДЕТСТВО 2025“ 
E-MAIL: childhood2025@gmail.com 
  

Относно: Процеса на закриване на Домовете за медико-социални грижи (ДМСГД) 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЛИНГОРСКИ, 

В Държавната агенция за закрила на детето е получено Ваше писмо с Вх. № 
09-00-379#3/21.12.2020 г. относно изразено становище на представители на Коалиция 
„Детство 2025“, свързано с процеса на закриване на ДМСГД в страната. 

С приемането през 2010 г. на Националната стратегия „Визия за 
деинституционализация на децата в Република България” и Плана за действие за нейното 
изпълнение, българското правителство пое политически ангажимент за реформа в системата 
на грижа за децата и семействата. В хода на провежданата реформа са важни усилията, 
насочени в посока гарантиране на правата на децата, които по една или друга причина не 
могат да се отглеждат от своите биологични семейства.  

Реформата в системата на грижа за децата трябва да се осъществява при спазване на 
един от водещите принципи, изведени в Конвенцията на ООН за правата на детето и Визията 
а именно, че интересите на детето е необходимо да бъдат оценявани и вземани под внимание, 
като първостепенно съображение във всички действия, отнасящи се до децата. 

Като председател на Държавната агенция за закрила подкрепям изразената от Вас 
позиция, че „извеждането на децата от ДМСГД“ трябва да се реализира при спазване на 
основните подходи и принципи, които са изведени в Националната стратегия „Визия за 
деинституционализация на децата в Република България”. Това от своя страна включва 
„извеждането на дете“ от ДМСГД да не бъде осъществявано без извършване на актуална и 
експертна оценка на потребностите му и изготвяне на план за действие, като ключова част от 
плана е да се сведе до минимум преместването на детето от една форма на грижа в друга. 
Планираните дейности за всяко дете, свързани с прекратяване на настаняването му в ДМСГД 
е необходимо да бъдат извършени при спазване на поредността на мерките за закрила, 
съгласно Закона за закрила на детето. За осъществяването на плавен преход и адаптация към 
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новата среда е необходимо да бъдат заложени и реализирани дейности, свързани с 
подготовката на децата за извеждане от ДМСГД.  

Реформата за деинституционализация на грижата за децата до момента показа, че 
основният и най-важен фактор за постигане на позитивна промяна в живота на децата са 
хората, които се грижат и работят с тях. Също така е изключително важно партньорството, 
добрата координация и ясното разпределение на отговорностите, като едно от 
задължителните условия за успех. 

Уважаема госпожо Лингорски, благодаря Ви за изразената позиция относно 
закриването на Домовете за медико-социални грижи. Неправителствените организации са 
основен партньор в реализирането на политиките за деца и имат важно значение в целия 
процес на управление и изпълнение на Националната стратегия „Визия за 
деинституционализация на децата в Република България”. 

Във връзка с гореизложеното, Ви уверявам, че Държавната агенция за закрила на 
детето ще продължи да осъществява мониторинг и контрол относно спазване правата на 
децата и гарантиране на техния най-добър интерес. 

Заедно постигаме повече за децата! 

С уважение, 
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Елеонора Лилова
Председател
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