
Проект „Развитие на ефективни програми за 

ранна диагностика на децата с аутизъм в 

България

чрез прилагане на международни 

стандартизирани инструменти“

ПРОГРАМА BG07 „ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“



Финансиране:

Финансов механизъм на Европейското икономическо

пространство

и Норвежки финансов механизъм 2009-2014 г.

Първи етап: 

Стойност: 304 690 евро

Продължителност: 11 месеца

Втори етап: 

Стойност: 128 020 евро

Продължителност: 5 месеца 



Подобряване грижите за децата с аутизъм чрез развитие

на ефективни програми за ранна диагностика и повишаване

квалификацията на професионалистите за ранна диагностика

и ранна интервенция.

Целевите групи:

•Деца

с разстройства от аутистичния

спектър (РАС) и техните родители,

•детските психиатри и психолози,

работещи с невроразвитийни

разстройства в ранна детска възраст,

•общопрактикуващи лекари и педиатри, 

•немедицински професионалисти

от училища, детски градини, ресурсни центрове и др.

Обща цел на проекта:



ЕКСПЕРТЕН ЕКИП по проекта:

Ръководител на експертен екип: проф. Надя Полнарева

Детски психиатри: Детски психолози:

Доц. Димитър Терзиев Доц. Хариета Манолова

Доц. Антон Славчев Светла Стайкова

Д-р Атанаска Аврамова Александра Джонова

Д-р Анка Бистриан

Д-р Десислава Маслинкова



В изпълнение на дейностите...

Проведени са сертификационни обучения на детски психиатри и психолози от 

Клиниката по детска психиатрия на УМБАЛ „Александровска“ и страната за 

използване на високоспециализирани диагностични инструменти, 

нови за България:

•Autism Diagnostic Interview - Revised (ADI-R)

•Autism Diagnostic Observation Schedule, 

Second Edition (ADOS-2)

Двама преподаватели от Каролински институт,

Швеция: Проф. Свен Бьолте, Ерик Зандер 

Общ брой участници: 30 лекари и психолози



В изпълнение на дейностите….

Специализирани обучения 

на медицински специалисти, 

от различни области на страната,

представители на РЗИ, ОПЛ

за въвеждане на съвременни

разбирания и компетентности

в областта на скрининга, 

оценката и грижите за деца с РАС.

Общ брой обучени: 40 специалисти

Специализирани обучения за немедицински 

Специалисти (социални работници, 

учители в детски градини и училища, 

ресурсни учители) от различни части 

на България

Общ брой обучени: 60 специалисти



В изпълнение на дейностите….

Проведени са консултативно-

обучителни сесии с родители, други 

членове на семейството на деца с РАС, 

ориентирани към конкретните актуални 

нужди и ресурси на детето и 

семейството. 

Общ брой родители: 160. 

Изготвени са препоръки и подбор

на материали за провеждане на

скрининг за РАС при деца на много ранна 

възраст, приложим

в практиката на ОПЛ – дело на

експертна група от водещи 

за страната детски психиатри и

психолози от КДП “Св. Никола”

на УМБАЛ “Александровска”  



В изпълнение на дейностите….

Проведена бе работна среща и дискусия с участието на

професионалисти, представители на НЦОЗА, МЗ,

Парламента, ръководството на МУ, на Държавна агенция

за закрила на детето, МОН, както и на всички останали

заинтересовани страни с определяне на общи параметри и

приоритети за бъдеща дейност и за повишаване

институционалната подкрепа на деца с РАС и техните

родители.



В изпълнение на дейностите….

Извършен е ремонт и е доставено оборудване за подобряване на условията за 

лечебната и учебната дейност в Клиниката по детска психиатрия:

Обособени са помещения за работа с деца с аутизъм и две семинарни зали, читалня, 

кабинети за медицински персонал, изградена е климатична система и др.

Условията са адаптирани и към нуждите на хора с двигателни затруднения чрез

изграждане на санитарен възел за тях и подвижна 

метална платформа за достъп на инвалидни колички.



Декември 2016 – Април 2017 г.

•Осигурено обучение на специалистите на следващо ниво на диагностика и

терапия на деца с разстройства от аутистичния спектър – т. нар. Скала за

интелигентност на Уекслeр за деца (WISC)

Общ брой обучени: 26 участника

•Изграждане на мрежа от специалисти за

ранна диагностика на разстройства

от аутистичния спектър – проведени бяха

6 срещи в Пазарджик, Благоевград, Враца,

Монтана, Габрово и Бургас.

Общ брой обучени: 372 участници



Резултати:

Обучени професионалисти (здравни, 

образователни, социални)
Проведени срещи за формиране на мрежа



Благодаря Ви за вниманието!


