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Политиката за социално подпомагане в България е част от цялостната система за 

социална защита и функционира като набор от програми и инструменти, чиято цел е да 

подпомогне най-уязвимите групи на обществото. Тя обхваща два аспекта – социални 

услуги и социални помощи. 

 

1. Териториална обслуженост от социални услуги 

 

Източник: Софияплан, 2020 

 

Социалните услуги са дейности, които подпомагат лицата в нужда. Те се предоставят в 

специализирани институции, в общността и чрез структурите на патронажната грижа.  

Столична община (СО) се обслужва от 9 бюра за социални услуги, всяко едно от тях е 

отговорно за населението на два или три столични района. 

 

На територията на СО функционират: 

• 8 дома за възрастни хора с общ капацитет от 1001 места за настаняване. Шест от 

тях са разположени на територията на София-град, един в град Банкя и един в село 

Подгумер 

• 3 центъра за временно настаняване на лица над 18-годишна възраст с общ 

капацитет от 510 места 

• 3 кризисни центъра за настаняване на деца и жени, жертви на насилие, с общ 

капацитет от 30 места 

• 2 центъра за кризисно настаняване на бездомни хора в Захарна фабрика с общ 

капацитет от 170 легла 

• 14 дневни центъра, които предоставят услуги за пълнолетни лица, деца и младежи с 

увреждания с общ капацитет от 368 места 

• 14 центъра за социална рехабилитация и интеграция на хора с общ капацитет от 

670 места 

• 7 центъра за обществена подкрепа с общ капацитет от 530 места и едно звено 

„Майка и бебе“ 

• 4 центъра за работа с деца на улицата с общ капацитет от 115 места 

• 25 центъра за настаняване от семеен тип с общ капаците от 280 места 

• 6 защитени жилища за лица с умствена изостаналост и психични разстройства с 

общ капацитет от 48 места 

• 3 преходни жилища с общ капацитет от 24 места 

• 2 наблюдавани жилища с капацитет от 12 места 

• 78 обекта, които предлагат  услугата „Детска кухня“ 

• 10 социални трапезарии, които се обслужват от общинско предприятие „Социален 

патронаж“ и предлагат храна по оперативна програма „Осигуряване на топъл 

обяд“ на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ). 

 

Общинско предприятие „Социален патронаж” e специализираната структура на СО, която 

предоставя социални услуги в общността като приготвяне и доставка на храна, 

медицинска рехабилитация, оказване на долекарска помощ, психосоциална интервенция и 

социална работа на самотни възрастни хора, деца, младежи и възрастни хора в 

неравностойно положение. Тази услуга се заплаща от лицата, които имат желание да я 

ползват. Размерът на таксата е регулиран с общинска наредба. Най-широко използваната 
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социална услуга е „доставката на храна”.  Около 1600 лица ползват услугите на ОП 

“Социален патронаж”, като най-високият дял от тях живее в районите Лозенец, Триадица, 

Средец, Красно село, Витоша и Нови Искър. 

 

Социален патронаж           

Доставка на храна 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Сердика, Надежда 24120 25920 25100 25102 25092 24992 23054 22450 22786 23425 

Връбница, Нови Искър 17360 18103 18105 17564 18001 18118 17675 15231 15670 16001 

Лозенец, Триадица, Средец 59896 59789 59712 57435 58467 58432 57213 56423 57410 58741 

Възраждане, Красна поляна, Илинден 53280 54160 52002 51090 52691 51091 50786 49567 50400 51729 

Красно село, Витоша, Нови Искър 54364 55263 56461 55012 56034 56056 55190 55732 56123 58651 

Оборище, Подуяне, Кремиковци 34568 34998 33975 32955 33992 33102 33897 32811 33213 34100 

Слатина, Искър, Изгрев 56744 57780 56610 55410 56564 56761 56762 56446 56270 55312 

Младост, Студентска, Панчарево 39928 39968 39567 31613 32000 32407 32213 31103 32438 33709 

Люлин, Банкя 33960 35400 34998 32100 31875 30787 29412 28354 30506 32100 

Столична община 374220 381381 376530 358281 364716 361746 356202 348117 354816 363768 

 

Медицинска рехабилитация 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Сердика, Надежда 23 37 34 32 40 47 45 101 121 118 

Връбница, Нови Искър 12 15 12 17 31 19 21 42 55 45 

Лозенец, Триадица, Средец 95 98 101 97 112 109 105 223 234 329 

Възраждане, Красна поляна, Илинден 76 79 83 86 75 117 92 193 195 249 

Красно село, Витоша, Нови Искър 89 91 92 89 93 92 80 199 211 210 

Оборище, Подуяне, Кремиковци 63 55 50 58 56 75 95 155 161 180 

Слатина, Искър, Изгрев 78 83 81 83 78 27 40 106 122 272 

Младост, Студентска, Панчарево 57 61 59 62 66 79 78 121 132 130 

Люлин, Банкя 61 58 70 55 50 81 90 199 201 185 

Столична община 554 577 582 579 601 646 646 1339 1432 1718 

 

Долекарска помощ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Сердика, Надежда 45 52 54 87 91 103 115 130 123 164 

Връбница, Нови Искър 12 15 10 19 22 30 29 30 34 27 

Лозенец, Триадица, Средец 202 199 213 251 249 217 234 247 250 301 

Възраждане, Красна поляна, Илинден 198 225 204 239 255 261 253 222 235 329 

Красно село, Витоша, Нови Искър 220 218 219 141 162 179 198 211 231 306 

Оборище, Подуяне, Кремиковци 78 81 95 102 158 143 148 172 171 248 

Слатина, Искър, Изгрев 197 207 198 184 173 175 176 166 197 189 

Младост, Студентска, Панчарево 62 60 75 63 69 95 105 105 147 109 

Люлин, Банкя 94 98 101 115 114 104 98 103 90 112 

Столична община 1108 1155 1169 1201 1293 1307 1356 1386 1478 1785 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хигиена в жилището 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Сердика, Надежда 2075 2134 2198 2380 2489 2391 2435 2507 2561 2580 

Връбница, Нови Искър 435 460 510 560 987 965 1065 1060 1054 987 

Лозенец, Триадица, Средец 4797 4848 4898 5048 5244 5363 5507 6100 6184 6201 

Възраждане, Красна поляна, Илинден 4762 4937 4965 5215 5602 5702 5895 6023 6230 6312 

Красно село, Витоша, Нови Искър 4123 4343 4424 4774 5101 5305 5458 5790 5784 5821 

Оборище, Подуяне, Кремиковци 2284 2403 2475 2494 2672 2709 2809 2977 3208 3269 

Слатина, Искър, Изгрев 4192 4312 4375 4625 4612 4797 4802 5102 5404 6093 

Младост, Студентска, Панчарево 1730 1727 1759 1756 1798 2894 2912 3024 3106 3124 

Люлин, Банкя 1246 1331 1319 1353 1409 1497 1584 1605 1612 1765 

Столична община 25644 26495 26923 28205 29914 31623 32467 34188 35143 36152 

 

Психосоциална интервенция 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Сердика, Надежда 132 121 156 139 98 95 94 98 103 101 

Връбница, Нови Искър 34 30 42 32 16 18 16 30 29 26 

Лозенец, Триадица, Средец 257 271 284 287 132 129 141 152 156 170 

Възраждане, Красна поляна, Илинден 205 224 235 279 117 120 126 111 122 120 

Красно село, Витоша, Нови Искър 263 284 278 265 105 106 117 124 119 109 

Оборище, Подуяне, Кремиковци 171 186 210 221 99 101 103 118 118 112 

Слатина, Искър, Изгрев 203 221 216 240 154 151 149 141 151 143 

Младост, Студентска, Панчарево 147 125 139 127 87 88 85 116 89 102 

Люлин, Банкя 121 108 103 112 95 97 91 84 106 108 

Столична община 1533 1570 1663 1702 903 905 922 974 993 991 

 

Социална работа 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Сердика, Надежда 1875 1925 2023 2062 2090 2350 2540 2546 2560 2881 

Връбница, Нови Искър 322 600 802 852 883 903 953 998 987 1027 

Лозенец, Триадица, Средец 4067 4987 5487 5697 5998 6008 6158 6260 6236 6438 

Възраждане, Красна поляна, Илинден 3817 3945 3996 4136 4206 4678 5078 5228 5324 4548 

Красно село, Витоша, Нови Искър 4356 4665 5124 5324 5446 5698 6098 6109 6218 6416 

Оборище, Подуяне, Кремиковци 2004 2214 2613 2915 2970 2992 3042 3142 3292 3310 

Слатина, Искър, Изгрев 3325 3356 3657 3855 3870 4099 4199 4901 6010 6190 

Младост, Студентска, Панчарево 1204 1240 1337 1487 1490 1446 1464 1559 1793 1869 

Люлин, Банкя 1136 1184 1087 1137 1182 1251 1283 1412 1744 1856 

Столична община 22106 24116 26126 27465 28135 29425 30815 32155 34164 34535 
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Все още са валидни част от изведените проблеми и препоръки в анализа на ситуацията и 

оценка на потребностите на социалните услуги в СО от 2016 г., който е  основание за 

изработването на действащата Областна стратегия за развитието на социалните 

услуги в област София 2016–2020 г. Основен проблем в системата на социалните услуги, 

особено тези, които предоставят грижа на хора с увреждания ,остава голямото 

текучество на персонал и липсата на достатъчно квалифицирани и мотивирани 

специалисти. Продължават да липсват услуги за палиативни грижи за възрастни хора, 

които да осигуряват грижа и поддържащо лечение на възрастни хора в края на живота. 

Продължават да не са достатъчни центровете за временно настаняване на бездомни 

лица. 

 

2. Социални помощи 
Социалните помощи са финансов механизъм за достъп до националната система за 

социално подпомагане, които се изчисляват на база на редица критерии – като личен 

доход, доход на домакинството, възраст, семейно положение, здравословно състояние, 

достъп до жилище, трудова и учебна заетост. Агенцията за социално подпомагане е 

държавната структура, която разпределя средствата за социалните помощи. 

Кварталите и населените места в СО, в които има по-висока от средната за СО 

концентрация на население, което получава социални помощи, се намират в западните и 

северните части на общината, като : Филиповци, Горубляне, Сеславци, Ботунец, 

Факултета, Орландовци – Малашевци, Надежда, Хаджи Димитър, Западен парк, Захарна 

фабрика и Кремиковци.   

 

 

 

3. Рискови групи население 
Към момента  не може да бъде направена оценка на размера на рисковите групи население 

в СО, които имат реална нужда от социална помощ. В официалните регистри влизат 

единствено случаите на хората, които търсят институционална подкрепа. Така 

например според официално регистрираните за 2019 г. в Агенцията за социално 

подпомагане са посочени само 8 случаи на нуждаещи се самотно живеещи възрастни хора.  
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Факторите, които влияят върху нуждата от социално подпомагане, са свързани най-

вече с последиците от застаряващото население на СО. Демографската ситуация 

предполага планирането на повече социални услуги, насочени към възрастното население, 

населението в пенсионна възраст, възрастното население с физически и психически 

увреждания и самотно живеещите стари хора. Тези групи ще имат все по-голяма нужда 

от интензивна грижа. Затова социалните и здравните грижи на общинско ниво трябва 

да бъдат обвързани в единна система, каквато е и посоката, определена на държавно 

ниво.  

 

Друг фактор, който в бъдеще все повече ще влияе върху нуждата от социално 

подпомагане, е увеличаващият се брой ученици, които отпадат от образователната 

система. Много вероятно е това да доведе до по-трудно реализиране на тези младежи на 

пазара на труда и съответно нужда от социална подкрепа за тях. Този проблем е важно да 

се адресира освен с образователна подкрепа и в постоянно сътрудничество със социална 

помощ и развитие на подкрепящи социални услуги, насочени към отпадащи от училище 

деца и техните родители. Възможен подход за действие е изграждането на система от 

образователни медиатори. Успешен е примерът на националната мрежа на здравните 

медиатори, която служи като посредник между уязвимите малцинствени общности, 

здравните и социалните служби. 

4. Активни програми и проекти на Столична община, 

предоставящи социална грижа 

4.1. Асистент за независим живот 

Столична община финансира асистентска услуга по Наредба за предоставяне на 

социалните услуги „Асистенти за независим живот“ - за възрастни и „Асистент за 

независимо детство“ за деца. Това са услуги, които предоставят ежедневна грижа и 

насърчават социалното включване на нуждаещите се. За 2019 г. общият брой на 

възползвалите се от услугата лица е 1437, от които 719 са деца. 

 

4.2. Програма „Социални иновации“ 

Програмата цели подобряването на качеството на живот и социалното включване на 

уязвимите групи, като стимулира прилагането на краткосрочни проекти за социални 

иновации с активното участие на гражданското общество. Програмата предоставя 

финансиране от общинския бюджет на проекти за социални иновации на единична 

стойност до 5000 лв. Прогнозният годишен бюджет за 2020 г. е 100 000 лв. В първата 

сесия от провеждането си програмата финансира проекти на 20 организации. 

 

4.3. Дирекция „Интеграция на хората с увреждания, програми и 

проекти“ 

Дирекцията на СО „Интеграция на хората с увреждания, програми и проекти“ поддържа 

няколко социални услуги и преференции – преференциални карти за пътуване в 

обществения транспорт, карти за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с 

увреждания, и услуга за специализиран превоз на лица със затруднено придвижване.  

Разпределение на клиентите на социални услуги за 2019 г. 

 

 

Столична община е изградила добро сътрудничество с граждански и неправителствени 

организации. Този процес води до сключване на меморандум между СО и 31 граждански 

организации за постигане на социална закрила и социално включване чрез социални услуги. 

 

5. Социални предприятия 
Европейската комисия насърчава развитието на социалните предприятия и солидарната 

икономика като възможен подход за сътрудничество между уязвимите групи население и 

местния бизнес. През май 2019 г. е приет закон, с който в България се регулира 

дейността на социалните предприятия. В СО има редица добри примери за съвместно 

партньорство между бизнес, неправителствени организации и доставчици на социални 

услуги, които ангажират хора в неравностойно положение в икономическа дейност. 

Според регистъра на Министерството на труда и социалната политика официално 

регистрираните социални предприятия на територията на СО са само 8 –  те включват 

такива като „Светът на Мария“ – които въвличат в трудова заетост хора в 

неравностойно положение, но и такива, които предлагат подкрепяща роля за специфична 

група хора, като фондация „Образователно равенство – Аутизъм“. Извън официалния 

регистър остават дейности като „Благичка – Zero Waste” – първият ресторант с нулев 

отпадък, който наема младежи в неравностойно положение, или къща за хляб „Надежко“, 

която създава иновативен подход за рехабилитация на различни рискови групи хора чрез 

2019

Асистент за 

независим живот

Преференциални 

карти за пътуване 

в обществен 

градски 

транспорт

Карти за 

преференциално 

паркиране на ППС, 

превозващи хора с 

уврежданеПаркира

не

Специализиран 

превоз на лица със 

затруднено 

придвижване

Сердика, Надежда 136 550 361 6

Връбница, Нови Искър 120 433 270 3

Лозенец, Триадица, Средец 117 533 361 5

Възраждане, Красна поляна, Илинден 145 626 375 1

Красно село, Витоша, Нови Искър 138 661 458 6

Оборище, Подуяне, Кремиковци 148 534 416 10

Слатина, Искър, Изгрев 170 725 347 4

Младост, Студентски, Панчарево 244 640 385 2

Люлин, Банкя 219 585 365 7

Столична община 1437 5287 3338 44
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месене на хляб. Не съществува статистика за точния брой социални предприятия в СО и 

спектъра от извършваните от тях дейности. 

 

6. Стратегическа рамка 
• Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на 

социалното включване 2020  (приета с Решение на Министерски съвет, Протокол № 

5.1/06.02.2013 г.). Стратегията поставя като основна цел „подобряване 

качеството на живот на уязвимите групи в българското общество и създаване на 

условия за тяхната пълноценна реализация посредством намаляване на бедността 

и насърчаване на социалното включване“. Основните приоритети, които си 

поставя са: осигуряване на възможности за заетост и повишаване на доходите от 

труд чрез активно включване на пазара на труда; осигуряване на равен достъп до 

качествено училищно и предучилищно образование; развитие на междусекторни 

услуги за социално включване; осигуряване на устойчивост на социалните 

плащания; осигуряване на достъпна среда – физическа и институционална; 

подобряване на жилищните условия на уязвимите групи и подкрепа на бездомните. 

 

• Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република 

България 2010-2025 ” (приета с Протокол № 8.2 на Министерския съвет от 

24.02.2010 г.). Основната цел на стратегията е гарантиране правото на децата на 

семейна среда и на достъп до качествена грижа и услуги според индивидуалните им 

потребности. Конкретните цели, които поставя, са свързани с регламентиране на 

широк спектър от услуги за деца и семейства, повишаване  капацитета в 

системата за закрила на детето, закриване на институции за деца в рамките на 15 

години, недопускане настаняването и отглеждането на деца от 0 до 3 години в 

системата на резидентна грижа. 

 

• Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-

2020) (приета с Решение на Народното събрание от 01.03.2012 г.). Стратегическата 

цел на документа е свързана със създаване на условия за равноправно интегриране 

на ромите и на българските граждани в уязвимо положение от други етнически 

групи в обществения и икономическия живот чрез осигуряване на равни 

възможности и равен достъп до права, блага, стоки и услуги, участие във всички 

обществени сфери и подобряване на качеството на живот при спазване на 

принципите на равнопоставеност и недискриминация. 

 

• Национална стратегия за дългосрочна грижа (приета с Решение № 2 на 

Министерския съвет от 07.01.2014 г.). Основна цел на документа е създаване на 

условия за независим и достоен живот на възрастните хора и хората с увреждания 

посредством предоставянето на качествени, достъпни и устойчиви услуги за 

дългосрочна грижа според индивидуалните им потребности при постигане на по-

добър баланс между качество на услугите и ефективното и ефикасното им 

предоставяне. Стратегията предлага това да се реализира чрез развиване на 

мрежа от социални услуги в общността, съобразени с потребностите на 

възрастните хора и хората с увреждане, осигуряване на устойчиво финансиране на 

услугите за дългосрочна грижа, подобряване на механизмите за координация между 

системите за социална и здравна грижа, поетапно преструктуриране на 

системата за стационарно лечение на болни и деинституализация на грижите чрез 

развиване на подходящи форми за грижа и лечение на хора с психични разстройства 

и нуждаещите се от палиативни грижи. 

 

• Национална стратегия за хората с увреждания 2016-2020 г. (приета с Решение № 

549 на Министерския съвет от 07.07.2016 г.). Стратегия има за цел да предостави 

възможност на хората с увреждания да упражняват своите права чрез осигуряване 

на равни възможности за пълноценното им участие в икономическия, социалния и 

културния живот на обществото. Основните приоритети, които поставя, са 

свързани с осигуряване на достъп до среда за живеене и транспорт, осигуряване на 

достъп и приобщаване на всяко дете в образователната система и възможност за 

учене през целия живот, осигуряване на достъп до здравни услуги, осигуряване на 

условия за работа и заетост на хората с увреждане, осигуряване на подкрепа за 

живот в общността, осигуряване на достъп до спорт, туризъм и участие в 

културния живот. 

 

• Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017–

2020 г.) (приета с Решение № 115 на Министерския съвет от 09.02.2017 г.). 

Програмата продължава целите, поставени в Националната стратегия за детето 

2008–2018 г., като повишаване ефективността на мерките за закрила на децата 

от насилие, създаване на ефективна система за превенция на домашно насилие над 

деца, превенция на сексуалното насилие и сексуалната експлоатация на деца, 

превенция на всякакви форми на насилие срещу деца (като насилие в дигитална 

среда, просия, скитничество, въвличане в родителски конфликти и т.н.); превенция 

на насилието срещу деца в образователната система, повишаване на 

чувствителността и информираността на обществото по въпросите на 
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насилието над деца и повишаване на капацитета на професионалистите работещи 

с деца. 

 

• Национална стратегия за насърчаване на активния живот на възрастните хора в 

България: 2019–2030 г. (приета с Решение № 142 на Министерския съвет на 15 март 

2019 г.). Дългосрочната стратегическа цел по отношение на застаряването е 

насочена към създаване на условия за активен и достоен живот на възрастните 

хора чрез осигуряване на равни възможности за пълноценното им участие в 

икономическия и социален живот на обществото. Стратегията поставя няколко 

приоритета: насърчаване на активния живот на възрастните хора в сферата на 

заетостта, участието в обществото, самостоятелния живот.  

 

• Областната стратегия за развитието на социалните услуги в област София 

2016–2020 г. Общите цели на стратегията включват създаване на условия, при 

които се гарантират правата на децата и насърчаване на устойчиво социално  

включване на децата в риск и техните семейства, подобряване на социалната 

закрила и преодоляване на изолацията на хората с увреждания, ефективно 

упражняване на правото им на независим живот и разширяване на възможностите 

за социално включване, създаване на условия за пълноценен живот на хората от 

третата възраст чрез ефективно управление на социалните услуги, изграждане на 

модерна инфраструктура, превенция на социалното изключване и подкрепа на 

работата по ранна диагноза на лицата в риск от деменция. 

 

7. SWOT Анализ 
Силни страни 

• Развита система на социални помощи, които са финансовият механизъм за 

социално подпомагане. 

• Изградена мрежа от социални услуги, насочени към основните рискови групи – деца 

в риск, хора с увреждания, възрастни хора, бездомни и др. 

• Изградена специализирана структура в СО в лицето на ОП „Социален патронаж“, 

която предоставя социални услуги в дома. 

• Действаща програма „Социални иновации“, която финансира проекти за социално 

включване на уязвими групи хора. 

• Действаща социална услуга „Асистент за независим живот“, която насърчава 

социалното включване на нуждаещи се. 

• Добро взаимодействие между СО и неправителствени и граждански организации, 

които работят в полето на социалната закрила. 

Слаби страни 

• Липса на услуги за палиативни грижи за възрастни хора, които да осигуряват грижа 

и поддържащо лечение на възрастни хора в края на живота.  

• Липса на достатъчно кризисни центрове за временно настаняване на бездомни 

хора. 

• Липса на достатъчно квалифициран персонал за грижа за хора с увреждания. 

• Действащата система за социално подпомагане на АСП не може да обхване най-

уязвимите групи кора, които живеят в най-голяма бедност – като бездомни хора, 

хора с психични заболявания, хора с минимални пенсии. 

Възможности 

• Развитие на социалното предприемачество и солидарната икономика като 

възможен подход за сътрудничество между уязвимите групи население и местния 

бизнес. 

• Участие в програми, подпомагани от Европейския социален фонд (ЕСФ). В момента 

Министерство на труда и социалната политика разработва програма за храни 

и/или основно материално подпомагане. 

Заплахи 

• Икономическа криза, която ще увеличи броя на нуждаещите се от социални помощи. 

• Увеличаване на броя на децата, които отпадат от образователната система. 

• Застаряване на населението. 

 

8. Източници 
• Проект на програма храни и основно материално подпомагане, програма 

подпомагана от ЕФРР 

• Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в Столична 

община и област София, 2016 г. 

• Дирекция „Интеграция на хората с увреждания, програми и проекти“ 

• ОП „Социален патронаж“ 

• Агенция за социално подпомагане 

• Национален статистически институт 




