
 

ДОМОВЕ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА ПРЕЗ 2014 ГОДИНА 
 

В края на 2014 г. домовете за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) в България са 29 с 
капацитет 2 199 легла. Настанените в тях деца са 975, от които 537 са момчета (55.1%) и 438 - 
момичета (44.9%) (табл.1). 

 
1. Деца, настанени в ДМСГД към 31.12.  

 
                        (Брой) 

 2010 2011 2012 20131 20141 

Общо 2455 2319 2087 1204 975 

Момчета 1319 1278 1169 670 537 

Момичета 1136 1041 918 534 438 

  
 ДМСГД са предназначени за деца от 0 до 3-годишна възраст, но съгласно нормативната 
уредба се допускат и изключения за оставането в дома на деца на възраст над 3 години. 
Разпределението на децата, настанени в ДМСГД към 31.12.2014 г. по възраст, показва, че най-голям 
e броят и съответно делът на децата на възраст до една година - 356, или 36.5%, следвани от тези 
над 3 години - 271, или 27.8%.  
 

Фиг. 1. Структура на децата в ДМСГД на 31.12.2014 г. по възраст 

 
 
 

1 С изключение на децата в дневните центрове към ДМСГД (нерезидентна грижа). 
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Поне един родител имат 96.1% от децата, отглеждани в ДМСГД към 31.12.2014 г., а сираци и 
подхвърлени са 3.9% (табл. 2). 

 
 

2. Деца в ДМСГД на 31.12.2014 година 
 

                                                                                                                                                                         (Брой) 
 Общо Момчета Момичета 

Общо 975 537 438 
Сираци - с двама починали родители 9 6 3 
Подхвърлени деца 29 8 21 
С родители 937 523 414 

   от тях:      
    Деца с един родител 577 320 243 

     Деца с двама родители 360 203 171 
 
 
 

             Към 31.12.2014 г. медицинските грижи и обслужването на децата в ДМСГД се осигуряват от 
2 047 души персонал по основно трудово правоотношение, от които 109 лекари, 869 медицински 
специалисти по здравни грижи и 1 069 друг немедицински персонал (табл. 3).  

 
 

3. Персонал в ДМСГД по категории на 31.12.2014 година 
 

                                                                                                                                                            (Брой) 

Общо персонал 2047 
Лекари 109 
     в т.ч. педиатри 91 
Медицински специалисти по здравни грижи 869 
     в това число:   
   Медицински сестри 789 
   Рехабилитатори 58 
Друг немедицински персонал 1069 

 
 
 
 
 
 
 
 

 2 



 

                                                  
Методологични бележки 

 
Статистическото изследване на домовете за медико-социални грижи за деца е изчерпателно 

годишно статистическо изследване, провеждано от Националния статистически институт. 
Източник на статистическа информация са домовете за медико-социални грижи за деца. 

Осигурени са данни за персонала, легловия фонд, разпределението на децата по основни здравни и 
социални категории. 

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 детето 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 детето, 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. 

Домовете за медико-социални грижи за деца могат да откриват дневен център за деца с 
увреждания, отглеждани в семейна среда (нерезидентна грижа). Приемът на деца в дневния център 
се извършва съгласно Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето. Техният брой не се 
включва в общия брой на настанените към 31.12. за институционална грижа деца. 

Повече информация и данни за ДМСГД могат да бъдат намерени на интернет сайта на НСИ, 
раздел „Здравеопазване” -  www.nsi.bg.  
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http://www.nsi.bg/

