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Подробен анализ е направен в приложение I.7.3. - Мрежата от социални услуги. 

 

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. 

 

I.7.3.1. Териториална обслуженост от социални услуги 

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 капацитет 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 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. 

 
Източник: Софияплан, 2020 
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I.7.3.2. 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.   

 

I.7.3.3. 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.  

 

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 има 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. 

 

I.7.3.4. 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 
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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 

месене на хляб. Не съществува статистика за точния брой социални предприятия в СО и 

спектъра от извършваните от тях дейности. 

 

I.7.3.5. 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 хора, 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.  

 

 

  


