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I.

РЕЗЮМЕ

Mоже да се каже, че подходът по консолидиране на цялата възможна информация не е
достатъчно ефективен за всички подтеми в направлението Хора с оглед на
спецификата на социалните проблеми, тяхната комплексност и наличието на социален
аспект в много и различни проявления (ако не всички) от живота в града. В този смисъл
основна препоръка за последваща работа е оформянето на тематични ядра, които не са
свързани непременно с отделните тематични направления, а се оформят около
взаимовръзките между различни теми и включват мултидисциплинарни екипи, които да
могат да проследят различни гледни точки към комплексни теми (напр. качество на
живот и отделните му направления, пазар на труда и др.).

Лично и професионално развитие
По отношение на групата на младежите едно от основните предизвикателства в
европейски мащаб е справянето с младежката безработица. По данни на Агенция по
заетостта за 2016 г. броят на безработните младежи в София на възраст между 18 и 29
г. е 2866. Според проучване на УНИЦЕФ, проведено през 2015 г., групата на NEETs (neither
in employment nor in any education or training) включва младите хора на възраст 15-24 г.,
които са 12% от младежите в София.
Аналогично на демографските процеси в цялата страна, и в София по-високата средна
възраст на населението се дължи на крайно неблагоприятните тенденции на
раждаемостта, а не на високата средна продължителност на живота. Нарастването на
броя на възрастните хора е един от най-съществените фактори за развитието на
здравните и социалните услуги, т.е. има все повече възрастни хора, зависещи от помалък брой лица в активна възраст като източник на финансиране на тяхната здравна
помощ и социално осигуряване. Планирането на здравната и социалната помощ трябва
да бъде съобразено с тенденциите в здравния и социалния статус на възрастните хора.
София се отличава с големия брой хора с висше образование (39.6%), но и със
структурната безработица на хората с висше образование - голяма част от тях не
могат да си намерят работа или работят такава с по-ниски изисквания. Висшето
образование и бизнесът трябва да продължават да се сближават, следвайки насоките
на национално стратегическо ниво. Самото висше образование следва да се разглежда в
цялост на ниво държава, а проявленията за София да бъдат обсъдени и решени от
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самите университети на местно ниво. Необходима е допълнителна информация за
процесите и организациите, свързани с ученето през целия живот.
Пазарът на труда в София се отличава с много ниска безработица, висока заетост и
намаляващ брой преминаващи през Бюрата по труда. Най-много заети има в сферата
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети, във възходящ тренд са и заетите през
последните години в сферата Създаване и разпространение на информация и творчески
продукти. Намаляват заетите в сферата Хотелиерство и ресторантьорство и
Недвижими имоти. Важно е да се отбележи, че динамиката на пазара на труда зависи до
голяма степен от икономическите условия в страната, от бизнес решения и от
инвестиционни намерения. Последващата работа в тази посока следва да включва
широко участие на бизнеса, служителите и други заинтересовани страни.
Необходими са данни на ниво административни райони на София, както и социалнодемографски данни за потребителите на култура в столицата. Почти напълно липсват
данни за заниманията на гражданите на София със спорт, както и за предпочитанията
и нуждите им в тази област – трябва да се компенсира, особено предвид инициативата
Европейска столица на спорта 2018. Най-масови форми на потребление на култура в
периода 2010-2016 според статистиката са посещенията на музеи (нарастване на
посетителите с почти една трета - от 670 на 980 хил.) и посещенията на кина (2 800
000 през 2016 г.). Осезаемо неравенство в достъпа до култура. Жителите на едва три
софийски района изразяват по-силно съгласие с твърдението „Кварталът, в който
живея, е място с богата култура и разнообразие от сцени на изкуството“ (Изследване
на Ноема от 2013 г.) - това са районите Оборище (27%), Витоша (28%) и Средец (61%
съгласие). В останалите райони съгласните са под 20%, особено ниски са стойностите
в Люлин (5%), Кремиковци (4%) и Студентски град (2%). Силно недоволство спрямо
наличните спортни съоръжения. Гражданите на София са сред най-недоволните жители
на Европа (Евробарометър 2015). По този показател градът се нарежда в една група с
населени места като Палермо, Наполи, Атина, Братислава, Диарбекир и Истанбул,
където броят на недоволните надвишава този на доволните – в София процентът
недоволни е 39, срещу 38% удовлетворени от наличните спортни съоръжения.
Качество на живот
Наличните данни по отношение на публичните услуги са оскъдни и ограничени, може би
поради това, че основните оператори са частни. В Програмата за управление на
отпадъците на СО са заложени ежегодни социологически изследвания на нагласите на
потребителите от 2015 насам, но такива досега не са правени. Липсват данни за
цялостно удовлетворение от различните публични услуги, както и по отношение на
нагласите за различни методи на отопление по райони. Малко над 50% от жителите на
града определят квартала си като мръсен, на базата на представително
социологическо изследване на Ноема.
По отношение на здравеопазването данните показват съществени различия по
отношение на някои основни показатели за здравно състояние и достъп до здравни
услуги между градските и селските части на област София-град, както и между
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отделните административни райони. Макар добре подсигурена със статистическа
информация, темата изисква повече информация за здравни навици и нагласи на
гражданите, в стила на Европейското здравно интервю, но фокусирана върху София и
административните ѝ райони. Липсва информация за здравно неосигурените в София,
причините и продължителността на това състояние. В периода 2008 – 2015 г.
многопрофилните болници за активно лечение в София отчитат ежегодно увеличение
на постъпилите за лекуване болни. В края на периода, през 2015 г., за лекуване са приети
201 376 болни, с една четвърт повече от броя на болните, приети през 2008 г. Броят на
извършените операции нараства с 35%. Необходимо е да се установят причините за
тези чувствителни нараствания, характерни в този размер единствено за София в
цялата страна.
В съществуващите класации за индекс на щастие България заема места много назад в
класациите, в сравнение с други държави в ЕС. Ниските показатели варират в
различните индекси, но най-общо ниските оценки са в здравословно състояние (в т.ч.
психологическо и стрес), социална подкрепа/социална кохезия/усещане за общност,
управление/усещане за корупция, покупателна способност/благосъстояние. Темата
цялостно отсъства от стратегическото планиране. Необходимо е последващо
изследване на щастието в София.
За влиянието на работата върху качеството на живот не е налична достатъчно
информация. Проявленията на работата върху качеството на живот варират между
много фактори – от покупателна способност до баланс между работа и личен живот,
някои от които могат да бъдат повлияни от локални фактори, а други от национални.
Необходимо е последващо изследване на този феномен.
Наличната информация за жилищния фонд в София е от Преброяване на населението и
жилищния фонд, проведено от НСИ през 2011 г. То включва данни относно физическата
структура на сградите. Един от основните дефинирани проблеми след него, валиден и
към настоящия момент, е голямото количество регистрирани необитаеми жилища.
Друг проблем е недостатъчният брой на социалните жилища, които се поддържат в
Столична община.
Общности, участие, равнопоставеност
Няма достатъчно информация за общностните дейности на асоциации на
собствениците, асоциации на съседите, участие в работата на районните
администрации, участие в доброволчески дейности на териториален принцип. Данни за
самоорганизиране на териториален принцип за развитие на градско земеделие се
откриват в изследването на Института за изследване на обществата и знанието към
БАН. Необходимо е допълнително изследване за активностите по териториален
признак.
Няма достатъчно информация за отношенията между различните етнически и
религиозни общности в София. От стратегическа гледна точка най-силно са застъпени
ромите, за които има редица стратегии на национално и местно ниво. По отношение на
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други етнически общности – като арменци, евреи и турци - няма достатъчно
информация. За някои от тях има много активни общностни организации. От религиозна
гледна точка, отвъд православните християни, следващата по численост група са
мюсюлманите, идващи основно от други части на България (по неофициални данни).
Необходимо е да се изследва допълнително отношението между различните етнически
и религиозни групи в София.
Включване на гражданите в процесите на взимане на решение е обект на цели на
стратегическо ниво в голяма част от европейски и национални документи, които се
отнасят до активиране на младежи, хора от третата възраст в процесите за взимане
на решение. Добра е тенденцията в НПО сектора в София за създаване на все повече
организации, чиято мисия е градският активизъм. Едновременно с това през
последните години е видимо, че все повече хора се ангажират с процеси, които засягат
публични пространства в града, и са склонни бързо да се самоорганизират за протестни
действия.
Липсва информация за разбирането на жителите на София относно идентичността на
града им, асоциациите, които правят с него, разбирането за неговите най-важни
характеристики. Необходимо е последващо изследване на тази тема.
Необходимост от Изследвания
Представително социологическо изследване на качеството на живот в София.
Реализиране на цялостно представително изследване за качество на живот в София по
модела на "Качество на живот в европейските градове" на Евробарометър. В рамките на
изследването е необходимо да бъдат засегнати темите удовлетвореност от
инфраструктурата и условията в града в т.ч. градски транспорт, здравеопазване,
спортна
инфраструктура,
културна
инфраструктура,
образователна
инфраструктура, улици и сгради, публични пространства, достъп до магазини;
възможности за трудова реализация; жилищни условия; наличие и интеграция на
чужденци; сигурност и доверие; административни услуги в града; удовлетвореност от
от околната среда; удовлетвореност от живота, от мястото на живот, от
финансовото състояние, от работното място. С оглед на липсващата информация за
факторите за щастие, към изследването могат да бъдат добавени модули, които да
позволят дефинирането на фактори за удовлетвореност от живота/щастието на
хората в София, както и тематични групи, свързани с баланса между работа и личен
живот. Поради цялостната липса на изследвания относно разбирането за идентичност
на града, към изследването могат да бъдат добавени и тематични групи, търсещи
информация за разбирането на жителите на града за символите на града и неговите
характеристики.
Към изследването следва да се добави и тематичен блок, търсещ информация за
участието на жителите на столицата в сдружения на собствениците, асоциации на
съседи или квартални общности, доброволчески активности. Дизайнът на
изследването трябва да позволява детайлна демографска картина на резултатите, в
т.ч. по район, по пол, по възраст, по етническа група, принадлежност
към уязвима група.
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Специализирани изследвания по теми
Тези изследвания се препоръчват за по-задълбочено навлизане в определени теми и
запълването на липсваща информация. Те могат да бъдат реализирани и в по-късен етап
от работата по Визията, в случай, че няма възможност или бюджет за реализирането
им на този етап. Въпреки това, в дългосрочен план, е важно тази информация да бъде
открита под някаква форма.
● Из
сл
едва
не на з
дра
вно неосиг
у
рените в София, вк
л
ючва
що причини и
продължителност
● Из
сл
едва
ненасвободнотовременажител
итенаг
ра
да
- данни за потребление на
културни продукти и спортни навици и активности
● Из
сл
едва
не на социа
л
ните мерк
и на държа
вно и общинск
о ниво по отношение
подпомагането на включването към пазара на труда - оценка на ефекта и обхвата им,
приложимостта и възможностите за подобрение
● На
циона
л
ноиз
сл
едва
ненапривл
ек
а
тел
носттанависшитеу
чебниз
а
ведения, ив
частност тези в София, оценка на ефективността на системата,
привлекателността, конкурентните им предимства и възможностите за подобрение,
за да може да се адресира проблема с образователната миграция от страната и
„изтичането на мозъци“
● Из
сл
едва
ненача
стнитешк
ол
и/к
у
рсовевСофия(отвъдпрофесиона
л
ното
образование
и обучение), занаятчийството и потенциала на читалищата да бъдат активни
участници в процеса по учене през целия живот
● Предмет набъдещоиз
сл
едва
нетрябвадабъдеидентифицира
нетона
активистки
общности, чиято кауза е пряко ангажирана с градската среда, подобни на Съвет на
общността към районна администрация „Средец“ и фондация „За Оборище“, чиито цели
са трайно да сътрудничат и подпомагат районните администрации като активно
посредничат в процеса на градското планиране и мониторинг на състоянието на
градската среда. Трябва да бъдат проследени активистки каузи, обединили
разнообразен кръг от хора, към проблем отнасящ се до планирането, ремонтирането и
подобряването на градската среда, такива са: казусът „Младост“; казусът „Паметник
1300 години България“. Така би могла да се проследи динамиката на формиране активна
гражданска/градска общност и най-вече, да се види кои са „горещите“ теми, около,
които тя се мобилизира, напр. опазване на културното и художественото наследство в
града, възражение срещу огромен инвестиционен проект, който трайно ще промени
градския силует и т.н. От друга страна, е важно да бъдат проучени какви са
механизмите на гражданска реакция – такива биха били идентифициране на данни за
организиране на протести, данни за присъствал брой хора, брой подадени жалби до
Столична община, брой инициирани петиции и т.н.
● Поотношениенах
ора
таврискенео
бходимо да бъдат проучени техните навици и
нагласи по отношение на обитаването им в града, от една страна, за да бъдат взети
превантивни мерки спрямо тях, от друга, да бъдат картографирани рискови градски
зони, към които да бъдат взети серия от урбанистични и архитектурни мерки.
● Счита
мез
ава
жнодабъдена
пра
венопроу
чва
несредх
ора
та
,к
оитоживеятв
общински
жилища, с цел да бъдат идентифицирани техните нужди. Подобно изследване би могло
да бъде част от бъдещ проект за разширяване на социалната жилищна инфраструктура
в София, каквато нужда е регистрирана в стратегическите анализи на сектора.
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Eкспертен екип Хора

Експерти:
Невена Германова
Стефан Кръстев
Божидар Иванов

Kонсултант:
ас. д-р. Вероника Димитрова
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I.

ВЪВЕДЕНИЕ

Основно предизвикателство в хода на работата по направлението е обхватът на
темите в него. Социалният и обществен аспект на всички теми в направление “Хора”
създава изключително широк набор от полета, всяко от които има своите специфики,
които трудно могат да бъдат обхванати в детайл или проследени в дълбочина.
Допълнителни фактори, които затрудниха работата, са свързани с неясните граници
между обществено значимите социални проблеми, валидни за цялото общество, и
техните проявления на местно ниво.
Особености на идентифицираните данни
Основен проблем, свързан с идентифицираните данни, е това, че те се отнасят към
различни години. Достъпът до възможно най-актуални данни е бил водеща цел, въпреки
това, цитираната информация е от различни времеви периоди, това се дължи, от една
страна, на липсата на регулярно събиране на данни и обединяването им в общи регистри,
така че да бъде възможно да бъдат проследени трендове във времето.
За част от заложените компоненти има единствено данни от Преброяване на
населението и жилищния фонд от 2011 г. Въпреки това те все още се считат за
единствената легитимна информация и голяма част от актуалните стратегически
документи стъпват върху тях.
От друга страна, събираната информация чрез декларативни методи, отнасяща се найвече до субективни усещания, навици, нагласи, в опит да бъде измерен ефектът на
дадена политика, отразяват само моментно състояние на изследвания обект. Липсват
регулярни проучвания, чрез които би могъл да бъде проследен тренд в поведението на
хората.
Информация от национално представителни изследвания – ефектите на част от
заложените цели в стратегическите документи се мерят на национално ниво, което в
най-добрия случай дава сравнимост между градове и села, но трудно позволява
формулиране на изводи за София. В същото време за някои теми има налице значително
количество информация от много и различни източници, но тя е събирана поотделно за
всеки един от стратегическите документи, без ясен и централизиран подход. Основна
препоръка за в бъдеще е централизирането на информацията в “информационен хъб”,
който да бъде основен източник на информация по отношение на града.
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Друга препоръка за бъдещото събиране на данни за целите на Визия за София е
обвързването на събираните данни на териториален признак. Необходимо е
идентифициране на регулярни изследвания, които да бъдат заложени като инструмент
за дългосрочно събиране на информация, които да бъдат консултирани с експерти в
различните области.
Подход на работа
Подходът на екипа на “ИГРАД - изследвания и дизайн в града” за целите на
предварителната изследователска работа по събиране на данни и изследвания
включваше:
●
Идентифициране и анализ на съществуващи стратегически документи на
национално ниво, свързани с темите и отнасящи се към София и крайградските райони;
●
Оценка на съществуващите индикатори в стратегическите документи и
идентифициране на необходими източници на информация;
●
Идентифициране и анализ на данни от демографски изследвания, реализирани от
НСИ и Евростат, свързани с темите;
●
Идентифициране и обобщение на съществуващи изследвания, доклади и анализи
на неправителствени организации, в т.ч. идентифицираните документи по време на
изготвянето на методическите насоки за разработване на Визия за София, достъпни
публично; идентифициране на допълнителни съществуващи;
●
Идентифициране и обобщение на съществуващи академични трудове, в т.ч.
идентифицираните документи по време на изготвянето на методическите насоки за
разработване на Визия за София, които са публично достъпни; идентифициране на още
академични трудове, свързани с темите.
Допълнително бяха осъществени:
●
Анализ на съществуващи стратегически документи на СО, в т.ч.
идентифицираните документи по време на изготвянето на методическите насоки за
разработване на Визия за София, които са публично достъпни; идентифициране на още
стратегически документи, свързани с темите;
●
Консултации с експертите, проучващи други групи теми и пресечните точки на
техните теми с тема "Хора";
●
Анализ и описание на гражданското включване при специфични казуси на
граждански активизъм, отнасящи се до градската среда.
●
Консултации с експерти и представители на различни неправителствени
организации, работещи по подтемите в направлението
Използваната методология за тази стъпка включваше:
●
Настолно изследване (desk research);
●
Анализ на публични политики. За целта ще бъде изработен инструмент със
заложени индикатори в различни направления, свързани с темите;
●
Анализ на съдържанието (контент анализ), който беше приложен към
идентифицираните стратегически документи и изследователски текстове. За целта
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беше създаден инструмент за изследване, с набор от предварително заложени
индикатори за следене.
●
Анализ на статистически данни.
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II.

Личностно и професионално развитие

Описание на темата
Темата беше развита в подтемите "Деца” и “Mладежи”, "Хора от третата възраст",
"Висше образование, учене през целия живот и квалификация", "Пазар на труда - заетост,
безработица, трудова мобилност", "Личностно развитие през свободното време",
"Форми за социално подпомагане спрямо образование и пазар на труда".

1. Подтема „Деца“

1.1 Описание
Групата на децата е разгледана спрямо обхвата й в образователни и социални
институции на територията на София. Поставен е фокус върху потребностите на
децата в риск.

1.2 Източници на информация
Нормативни документи
•

Конвенция за правата на детето

Стратегически документи
ЕВРОПЕЙСКО
• Стратегия на Съвета на Европа за правата на детето 2016 – 2021
НАЦИОНАЛНО
• Национална стратегия за детето 2008 – 2018 г.
• Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца
2017 – 2020 г.

U

U
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•
•
•
•
•
•
•

Национална стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в
Република България
Национална програма за закрила на детето 2016 г.
Стратегически план на Агенцията за социално подпомагане 2014 - 2018 г.
Национална стратегия за демографско развитие на Република България
2006 – 2020 г.
Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите
образователната система 2013 – 2020 г.
Цел:
Делът на преждевременно напусналите образователната система до
2020 г. да не надвишава 11%.

ОБЛАСТНО

U

•
•
•
•

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Област Софияград 2016 – 2020 г.
Приоритетно направление 1: Превенция и подкрепа за децата в риск и
техните семейства
Обща цел 1. Гарантиране правата на децата и насърчаване на устойчиво
социално включване на децата в риск и техните семейства
Областна стратегия за развитие на Област София – град 2014 – 2020 г.

ОБЩИНСКО
• Стратегия за превенция на социалното изключване на територията на
град София 2011 – 2015 г.

U

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В ДЕТСКА И МЛАДЕЖКА ВЪЗРАСТ
а. Превенция на изоставянето на деца
б. Осигуряване на възможности за включващо образование
в. Изграждане на нагласа за пълноценен живот
ПЪЛНОЦЕНЕН ЖИВОТ В ОБЩНОСТТА
а. Осигуряване на основни предпоставки за предотвратяване на социалното
изключване
б. Осигуряване на възможности за професионално образование и квалификация
в. Осигуряване на възможност за културна интеграция
г. Осигуряване на възможност за включване на пазара на труда
д. Ефективна подкрепа за семействата на мигриращи и имигранти
МОДЕРНА СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
а. Изграждане на център за социална рехабилитация
ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ
а. Ранна идентификация на лица застрашени от социално изключване
б. Повишаване на капацитета на заетите в услугите за превенция
в. Мониторинг и оценка на качеството и ефективността
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г. Планиране и управление на услугите
• Програма за мерки и подкрепа на деца и семейства живеещи в риск на
територията на Столична община 2012 г.
• Стратегия за сигурност на Столична община 2014 – 2020 г.
• Стратегия на Столична община за развитие на физическото възпитание
и спорта 2012 – 2020 г.
• Стратегия за сигурност на Столична община 2014 – 2020 г.
• Общински план за развитие на Столична община 2014 – 2020 г.

Данни
•

Предучилищна инфраструктура и обхванати деца

По данни на МОН в София за учебната 2015/2016 г. функционират 221 общински
институции за предучилищно образование, които през 2015 г. осигуряват обхват за 47
980 деца. Образователните институции за предучилищно образование в столицата са:
- 75 целодневни детски градини;
- 123 обединени детски заведения;
- 1 седмична детска градина;
- 1 логопедична детска градина;
- 23 самостоятелни детски ясли.
На територията на Столична община функционират и 70 частни детски градини,
регистрирани в МОН 1 . Освен това в столицата има много центрове и родителски
кооперативи, които предоставят почасови занимания за деца и компенсират недостига
на детски заведения, за тях не се води статистика.
P0F

P

Прогноза за броя на местата в детските градини на територията на Столична община
за периода 2016-2050 има в изследването доц. д-р Илия Копралев Териториално
диференцирани демографски прогнози за развитие на функционални системи „труд“ и
„обслужване“ в обхвата на столична община и общините от зоната на активно влияние
на гр. София за периода 2030 – 2040- 2050 г. 2
P1F

Към 2015 г. достигнатият обхват от децата между 3 - 6-годишна възраст в детските
заведения е 89% 3 .
Здравни кабинети в 198 детски градини 4 .
Охрана - към 2015 г. в 72 % от детските градини има физическа охрана, а в 198 детски
заведения е изградена система на СОТ 5 .
P2F

P

P3F

P4F

P

P

1

Данните са цитирани в Стратегията за образование на Столичната община 2016 – 2023 г.
стр. 65
3
Пак там
4
Пак там
5
Пак там
2
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Зает персонал - по данни на РИО София-град общият брой персонал, зает в общинските
детски градини и училища, е 15 733, от който 10 393 - педагогически и 5344 –
непедагогически.
ДЕЦА В РИСК
Деца със специални образователни потребности
По данни на Ресурсен център София-град броят на обхванатите деца и ученици със СОП
през 2007 г. е 843, а към месец май 2015 година - 1591. По данни от системата „Админ“
децата със СОП в общинските детски градини и училища за учебната 2014/2015 г. са
общо 1701, от които 379 - в детски градини и 1322 - в училища. Нарастването е свързано
с подобряване на средата и достъпа до детски градини и училища и развитието на
системата на ресурсното подпомагане.
Съществена роля за подобряване на интегрираното образование играе и
достъпността на средата. В 7 училища е изградена изцяло архитектурно достъпна
среда, а в други 60 училища са изградени рампи и адаптирани санитарни възли 6 .
P5F

P

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в Столична
община и Област София 7 . В областта е изградена и взаимовръзка между социалната
подкрепа и образователната интеграция на деца с увреждания, като осигурява подкрепа
за тяхното включване в образователния процес чрез приетата от Столичен общински
съвет Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот”.
В рамките на 2015 г. са подкрепени 433 деца с увреждания, които посещават детски
градини и училища.
P6F

P

Основните рискови групи сред населението на област София – град включват :
Деца и младежи в специализирани институции и резидентни услуги в общността:
● деца, настанени в ДМСГД и деца, изоставени на ниво родилен дом;
● деца и/или младежи със и без увреждания, настанени в ЦНСТ
● Деца с увреждания
● Деца в риск:
● деца в риск от отпадане от училище;
● деца на непълнолетни родители и майки под 18 год.;
● деца на социално слаби и многодетни семейства;
● деца на самотни родители;
● деца, жертва на насилие, трафик и получили полицейска закрила;
● деца в конфликт със закона и противообществени прояви;
● деца на улицата;
● непридружени деца бежанци.

6
7

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в Столична община и Област София
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в Столична община и Област София, 2016
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Изследвания
Деца и млади хора, 2013 г. 8
P7F

Изследването анализира данни от Преброяване на населението и жилищния фонд 2011 г.
и данни на Евростат и данни от емпирично социологическо проучване. Изследването
прави профил на младите хора, според който:
Онлайн поведение на децата в България: ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ НАЦИОНАЛНО
ПРЕДСТАВИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ
U

Анализ на определящите фактори и теория на промяната, свързани с насилието
срещу деца в България
U

Сравнителен анализ на разходите и ползите от системите за грижа за детето

U

Инвестиране в децата: прекъсване на цикъла на неравностойното положение Проучване на националните политики
U

ЕФЕКТИ ВЪРХУ ДЕЦАТА, ОСТАВЕНИ ОТ РОДИТЕЛИ, КОИТО РАБОТЯТ И ЖИВЕЯТ В
ЧУЖБИНА
U

КРИЗИСНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2016 г.

U

ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА ДЕЦАТА В БЪЛГАРИЯ – ДОКЪДЕ И НАКЪДЕ

U

Дискриминацията срещу децата в институциите: скрита, претендирана или
реална и осезаема
U

Анализ на рискови групи сред деца и младежи в рамките на Национална стратегия за
борба с наркотиците 2014-2018
U

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СОЦИАЛНИ НОРМИ, КОИТО ВЪЗПРЕПЯТСТВАТ ДОСТЪПА НА РОМСКИТЕ
МОМИЧЕТА ДО ОБРАЗОВАНИЕ
U

Изгубено бъдеще? Изследване на феномените на необхващане в училище

U

МОЯТ ГЛАС Е ВАЖЕН

U

СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ НА НЯКОИ ГРУПИ ДЕЦА В РИСК В БЪЛГАРИЯ

U

Насърчаване на посещаването на детска градина от деца в неравностойно
положение: Експериментални доказателства от България
29TU

U29T

1.3 Оценка на информацията
Наличната информация от проведените изследвания, отнасящи се до ключови проблеми,
които се отнасят до групата на децата и особено към групата на децата в риск, са
проведени на национално ниво, без да са представени разбивки на данните по градове. В

8

Изследване на НОЕМА ООД, поръчано от Асоциация за развитие на хората в рамките на проект “Чрез ефективни
партньорства към устойчиво развитие на София”
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този ред на мисли, наличните изводи, направени в тях, са валидни и за столицата, но не
могат да бъдат измерени.

1.4 Оценка на състоянието
1. Демография
a) Дял от населението
Към 31.12.2016 г. децата до 15 години в областта са 187 343, или 14.2% от общия брой на
населението, като спрямо 2015 г. този дял се увеличава с 0.3 процентни пункта 9 .
P8F

P

Прогнози:
за броя на лицата във възрастовата група 3-6 години по населени места на Столична
община за периода 2020 - 2050 г. – реалистичен вариант
Прогноза за броя на лицата във възрастовата група 7-14 години по населени места на
Столична община за периода 2020 2050 г. – реалистичен вариант. 10
P9F

Деца в риск
По данни на Ресурсен център София-град броят на децата и учениците със СОП към
месец май 2015 година е 1591. По данни от системата „Админ" децата със СОП в
общинските детски градини са 379.
Фактори, които влияят 11 :
P10F

P

Демографски
Ранната раждаемост и относително значителният процент на майки на възраст под 18
години. Ранното майчинство може да бъде фактор за социално изключване на майката
със съответните последици и за детето. По брой на ражданията и абортите на
момичета във възрастта от 15 до 19 години България продължава да е на едно от
първите места в Европа.
Промяна на моделите на семейно поведение
България е на едно от първите места сред източноевропейските страни по
относителен дял на извънбрачни раждания от всички родени деца. Според данните от
Преброяването (2011) към 1.02.2011 г. в страната са преброени 2 921 955 (39.7%)
неженени/неомъжени, 3 259 948 (44.3%) женени/омъжени, 754 526 (10.2%) овдовели и 428
141 (5.8%) разведени лица.
9

Данни на НСИ, публикувани в бележка Население и демографски процеси през 2016 година в
област София (столица) на Столична община, отдел Регионална икономика и анализи. Виж
Приложение: Структура на населението на София.
10
Изследването на доц. Илия Копралев – Териториално диференцирани демографски прогнози за
развитие на функционални системи „труд“ и „обслужване“ в обхвата на Столична община и
общините от зоната на активно влияние на гр. София за периода 2030 – 2040- 2050 г.
11 Факторите са формулирани в рамките на доклад Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от
социални услуги в Столична община и Област София, 2016 г.
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Характеристика на рисковите групи деца
Деца, настанени в Домове за медико-социални грижи за деца
По данни на дирекциите „Социално подпомагане“ в град София към м. декември 2015 г. в
останалите два ДМСГД в град София, намиращи се в район „Лозенец“ и район
„Възраждане“, са настанени общо 82 деца.
Деца, изоставени на ниво родилен дом
По данни на дирекциите „Социално подпомагане“ на територията на град София
изоставените деца на ниво родилен дом за град София за периода 2010 – 30.06.2015 г. са
441 деца, като изоставените момчета на ниво родилен дом са 217, а изоставените
момичета на ниво родилен дом са 224.
Деца, настанени в домове за деца
Към края на декември 2015 г. в град София съществува един Дом за деца, лишени от
родителска грижа от 7 до 18/20 години - „П. Р. Славейков“, находящ се в район „Илинден“,
ул. „Пиротска“ №175. Капацитетът на специализираната институция към 01.01.2016 г.
е 20 места, а към декември в Дом за деца, лишени от родителска грижа от 7 до 18/20
години „П. Р. Славейков“ настанените са 13 деца/младежи (7 момчета и 6 момичета).
Деца, настанени в социални услуги в общността от резидентен тип – Центрове за
настаняване от семеен тип
В периода 2011 г. – 2015 г. на територията на град София са разкрити като делегирани
от държавата дейности 19 Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи, а
именно:
- Център за настаняване от семеен тип за деца „Света Екатерина“ – кв. Княжево, ул.
„Княжевска“ №2, с капацитет 6 места, считано от 01.03.2011 г.;
- Център за настаняване от семеен тип за деца – кв. Лозенец, ул. „Бунтовник“ №35, с
капацитет 6 места, считано от 01.06.2013 г. - Център за настаняване от семеен тип
за деца – кв. „Овча купел“, ул. „Лиляче“ №7А с капацитет 15 места, считано от 01.08.2013
г.;
- Център за настаняване от семеен тип за деца – кв. „Овча купел“, ул. „Боряна“ №32 с
капацитет 15 места, считано от 01.08.2013 г.;
- Център за настаняване от семеен тип за деца „Вълшебство“ – град София, бул. „Цар
Борис III“ №128 с капацитет 10 места, считано от 01.02.2014 г.;
- Център за настаняване от семеен тип за деца – кв. „Кръстова вада“, ул. „Никола
Крушкин-Чолака”, с капацитет 6 места, считано от 01.08.2014 г.;
- Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания „Христо Ботев”,
в град София, район „Подуяне”, ул. „Царева ливада” №5, с капацитет 14 места, считано
01.12.2015 г.;
- Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания „Софроний
Врачански”, в град София, район „Люлин”, ул. „Крим” №26-28, с капацитет 14 места,
считано от 01.12.2015 г.;
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- Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания „Паисий
Хилендарски”, в град София, район „Люлин”, ул. „Крим” №30-30а, с капацитет 14 места,
считано от 01.12.2015 г.;
- Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания „Любен
Каравелов”, в град София, район „Връбница”, кв. „Модерно предградие”, ул. „Методи
Македонски” №11, с капацитет 14 места, считано от 01.12.2015 г.;
- Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания „Васил Левски”, в
град София, район „Подуяне”, ул. „Царева ливада” №3, с капацитет 14 места, считано от
01.12.2015 г.;
- Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания „Алеко
Константинов”, в град София, район „Надежда”, жк „Надежда-4”, ул. „Братя Шкорпил” №8
(срещу блок 460), с капацитет 14 места, считано от 01.12.2015 г.;
- Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания „Иван Вазов”, в
град София, район „Надежда”, жк „Надежда-1”, ул. „Жорж Дантон” №54, с капацитет 14
места, считано от 01.12.2015 г.;
- Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания „Георги
Бенковски”, в град София, район „Сердика”, кв. „Бенковски”, ул. „Хоризонт” №19, с
капацитет 14 места, считано от 01.12.2015 г.;
- Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания „Георги Сава
Раковски”, в град София, район „Сердика”, кв. „Бенковски”, ул. „Хоризонт” №23, с
капацитет 14 места, считано от 01.12.2015 г.;
- Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания „Екзарх Йосиф”, в
град София, район „Овча купел”, ул. „Земляне” №9, с капацитет 14 места, считано от
01.12.2015 г.;
- Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания „Патриарх
Евтимий”, в град София, район „Овча купел”, ул. „Земляне” №9А, с капацитет 14 места,
считано от 01.12.2015 г.;
- Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания „Райна Княгиня”,
в град София, район „Красна поляна”, ул. „Тумба” №2, с капацитет 14 места, считано от
01.12.2015 г.;
- Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания „Баба Тонка
Обретенова”, в град София, район „Красна поляна”, ул. „Тумба” №2, с капацитет 14 места,
считано от 01.12.2015 г.; Към края на месец декември 2015 г. общият капацитет на
Центровете за настаняване от семеен за деца/младежи със или без увреждания на
територията на град София е 266 места, а настанените деца/младежи са 188.
Деца, настанени в приемни семейства
По данни на дирекциите „Социално подпомагане“ на територията на град София броят
на децата, настанени и пребиваващи в приемни семейства (професионални и
доброволни), към 30.09.2015 г. е 64, в това число 4 са децата с увреждания.
Деца, настанени в семейства на близки и роднини
По данни на дирекциите „Социално подпомагане“ на територията на град София, броят
на децата, настанени и пребиваващи в семейства на роднини или близки към 30.09.2015
г. е 347, като в това число 9 са децата с увреждания.
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Деца с увреждания
На територията на град София към 31.12.2015 г., регистрираните деца с увреждания в
деветте дирекции „Социално подпомагане” са, както следва: - Реалният брой деца с
увреждания към 30.06.2015 г., на които са отпуснати месечни добавки за социална
интеграция по реда на чл. 42 от Закона за интеграция на хората с увреждания, е 3766.
Деца в риск от отпадане от училище
През учебната 2014-2015 г. официално отпадналите ученици са 268. Реалната бройка е
по-висока по експертна преценка. В официалните данни не се включва и броят на
учениците, които трайно не посещават училище. Профили на отпадащите ученици: Първи профил: между 11 и 14 години, момичета, основно от ромски етнически произход; Втори профил: възраст около 16 години, степен на образование - основна, момчета,
основно от ромски и единици от български и турски етнически произход; - Трети
профил: възраст около 16 години; степен на образование – средна; и момичета, и
момчета, основно от български етнически произход.
Деца на непълнолетни родители и майки под 18 години
По данни на Дирекция Социално подпомагане ражданията на непълнолетни майки за 2014
г. са 71. Голяма част от непълнолетните майки са от ромски произход с нисък социален
статус и без образование. Живеят в обособени ромски квартали в град София, населени
предимно с роми. По данни на ДСП най-много са непълнолетните майки в районите,
прилежащи към дирекции „Социално подпомагане” Люлин, Слатина, Сердика и Възраждане.
Деца от социално слаби и многодетни семейства
Към 31.12.2015 г. броят на подпомаганите лица и семейства с месечни помощи по реда на
чл. 9 от ППЗСП е 1101, като броят на децата в семействата е 1806. Самотни родители,
отглеждащи дете/деца, получаващи месечни социални помощи по чл. 9 от ППЗСП към
31.12.2015 г. са 751. Многодетните семейства, получаващи месечни социални помощи по
чл. 9 от ППЗСП към 31.12.2015 г. са 105.
Деца на самотни родители
Към 31.12.2015 г. броят на самотните родители, отглеждащи дете/деца на
територията на град София и получаващи месечни социални помощи по чл. 9 от
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане е 751, като по-голям е делът
на семействата с един родител, отглеждащ дете (деца) до 3 години – 464
Деца жертви на насилие, трафик и получили полицейска закрила и деца на улицата
По данни на СДВР на територията на град София броят на децата, жертва на насилиe,
към 2015 г. е общо 86; от тях: домашно насилие – 3; физическо насилие – 61; сексуално
насилие – 7; друго – 15.
По данни на СДВР на територията на град София броят на децата, пострадали от
престъпление за 2015 година – 198.
По данни на дирекциите „Социално подпомагане“ за 2015 г. няма регистрирани деца,
жертви на трафик, в София
По данни на Регионална дирекция социално подпомагане – София, броят регистрирани
случаи на децата на улицата за 2015 г. са 25.
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Деца в конфликт със закона и противообществени прояви
По данни на СДВР на територията на град София броят на малолетните, извършили
противообществени прояви, регистрирани в Детска педагогическа стая за 2015 година,
са 70.
По данни на СДВР на територията на град София броят на непълнолетните, извършили
противообществени прояви, регистрирани в Детска педагогическа стая за 2015 година,
са 64.
По данни на СДВР, на територията на град София броят на непълнолетните, извършили
престъпления за 2015 година, са 294.
Центрове за обществена подкрепа (част от предлаганите услуги са делегирани на НПО)
- Център за обществена подкрепа „Бъдеще” е с адрес кв. „Горна баня”, ул. "Христо
Стефчов" №2, капацитет, 60 места. Управлява се от Сдружение „Институт по
социални дейности и практики”
- Център за обществена подкрепа, жк „Надежда I”, ул. „Сава Филаретов” №23, капацитет
70 места
- Комплекс за социални услуги за деца и семейства е с адрес: ул. „Лада” №2 и се състои от
Център за обществена подкрепа и Звено „Майка и бебе”. Комплексът се управлява от
Фондация „Асоциация Анимус”.
- Центърът за обществена подкрепа към КСУДС е с капацитет 120 места.
Звеното „Майка и бебе” към КСУДС е с капацитет 10 места.
- Център за обществена подкрепа е с адрес: ул. „Пиротска” №175. Разкрит е като
държавно делегирана дейност от 15.06.2009 г. и е с капацитет 90 места. Доставчик на
услугата е Сдружение “Институт по социални дейности и практики“.
- Център за обществена подкрепа „Света София”. Центърът е държавно делегирана
дейност от 01.02.2010 г. Услугата е с адрес: жк Средец, ул. Гюешево” №21 и се управлява
от Фондация „За Нашите Деца“. Капацитет 150 места.
Дневни центрове, кризисни центрове и други услуги
- Дневен център за деца с увреждания „Дъга”. Дневният център за деца с увреждания е с
адрес: ул. „Персенк” №22, бл. 34 и е с капацитет 20 места. Центърът се разкрива
считано от 01.04.2016 г.
- Дневен център за деца и/или възрастни хора с увреждания, ул. „Баба Вида” №1 и е с
капацитет 30 места. Центърът се разкрива считано от 01.05.2016 г.
- Дневен център за деца с увреждания в сградата на ДД „Асен Златаров” Дневният
център за деца с увреждания с адрес: жк „Надежда-1”, ул. „Сава Филаретов” №23 е с
капацитет 20 места. Центърът е разкрит на 27.11.2009 г. През м. март 2016 г.
ползвателите са 27 деца с увреждания - интелектуални и физически, от 3 до 18 г.
- Дневен център за деца и/или възрастни хора с увреждания „Слънчоглед” Дневният
център е с адрес: бул. „Цар Борис ІІІ” № 128 и с капацитет 20 места. Услугата
функционира като делегирана от държавата дейност, считано от 01.05.2011 г. и се
управлява от Фондация „Международна социална служба - България”. През м. март 2016
г. броят реални ползватели на услугата е 38.
- Център за работа с деца на улицата. Центърът е разкрит на 01.01.2009 г. и е държавно
делегирана дейност, управлява се от Сдружение „Деца и юноши”. Услугата е с капацитет
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8 места. През март 2016 г. броят реални ползватели на услугата е 10. Услугата се
предоставя под формата на дневна грижа за деца от улицата на възраст от 3 до 18
години.
- Център за работа с деца на улицата. Центърът е с адрес: кв. „Факултета”, ул. „Георги
Папанчев” №14, с капацитет 30 места. Услугата се управлява от Фондация „Здраве и
социално развитие” и функционира като делегирана от държавата дейност, считано от
01.01.2014 г. През м. март 2016 г. броят реални ползватели на услугата е 33.
- Кризисен център за деца пострадали от насилие. Кризисният център е с адрес: жк
“Надежда”, ул.”Свободна” №30 и е с капацитет 22 места. През м. март 2016 г. броят
реални ползватели на услугата е 12. В Центъра се осигуряват подходящи условия и среда
за отглеждане и възпитание на деца от 3 – 18 години, преживели различни видове
насилие във или извън семейството. Центърът се управлява от Сдружение „Деца и
юноши”.
- Кризисен център „Света Петка”. Услугата е с адрес: ул. „Екзарх Йосиф” №85 и се
управлява от Фондация „Асоциация Анимус”. Капацитетът е 8 места, считано от
01.03.2012 г. През м. март 2016 г. броят реални ползватели на услугата е 8.
Център за социална интеграция и рехабилитация. Центърът е с адрес: ул. „Киро
Тулешков” №16 и е с капацитет 25 места. Услугата се разкрива считано от 01.05.2016
г.
- Център за социална интеграция и рехабилитация на лица с проблеми от аутистичния
спектър. Центърът за социална рехабилитация и интеграция на лица с проблеми от
аутистичния спектър е с адрес: бул. „Александър Стамболийски” №168,А партер.
Първоначално Центърът е разкрит с капацитет 40 места, като със Заповед на
изпълнителния директор на АСП, считано от 01.01.2011 г., капацитетът е увеличен на
60 места. Предлагат се услуги и специализирана грижа за лица и младежи с проблеми в
развитието от аутистичен спектър. Преобладаващата част от потребителите на
услугите на Центъра са в детска и младежка възраст. През м. март 2016 г.
потребителите са 60.
- Център за социална рехабилитация и интеграция – жк „Захарна фабрика”. Услугата е
разкрита, считано от 01.06.2013 г., с капацитет 50 места и се управлява от Сдружение
„Деца и юноши”, с адрес: жк „Захарна фабрика”, бл. 48-А. През м. март 2016 г. броят реални
ползватели на услугата са 128. Дневен център за деца с увреждания „Свети Врач”
Дневният център е с капацитет 20 места, считано от м. септември 2013 г., и е с адрес:
жк Сердика, ул. Гюешево”, бивше ОДЗ 27. През м. март 2016 г. потребителите на
социалната услуга са 30.
Резидентни услуги в общността за деца и младежи
- Център за настаняване от семеен тип на деца с интелектуални затруднения на
възраст от 4 до 9 години. Център за настаняване от семеен тип на деца с
интелектуални затруднения е с адрес: жк „Люлин”, бл. 015, ап. 19, вх. Б и се управлява от
Сдружение „Дете и пространство”. Услугата е с капацитет 6 места. През м. март 2016
г. са настанени 6 деца.
- Център за настаняване от семеен тип на деца с увреждания. Център за настаняване
от семеен тип на деца с интелектуални с увреждания е с адрес: ул. „Погледец” №21 и се
управлява от Сдружение „Дете и пространство”. Услугата е с капацитет 6 места. През
м. март 2016 г. са настанени 6 деца.
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- Център за настаняване от семеен тип „Вълшебство”. Център за настаняване на деца
и младежи без увреждания „Вълшебство” е разкрит, считано от 01.02.2014 г., със заповед
на АСП, с адрес: бул. «Цар Борис ІІІ» №128. Капацитетът на центъра е 10 места. През м.
март 2016 г. броят реални ползватели на услугата е 9.
ЦНСТ в сградата на ДДЛРГ „П.Р. Славейков”. Центърът за настаняване от семеен тип за
деца и младежи от 7 до 18 г. ул. „Пиротска" №175 е с капацитет 12 места. През м. март
2016 г. броят на реалните ползватели на услугата е 12.
- Социален учебно професионален център „Княз Борис І” (СУПЦ) – закрит от 01.08.2015 г.
СУПЦ е делегирана от държавата дейност с капацитет 85 места към 2010 г., като
считано от 01.06.2014 г. капацитетът е намален на 25 места. Социалната услуга е
закрита със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане,
считано от 01.08.2015 г.
- Център за настаняване от семеен тип за деца „Света Екатерина”. Центърът е
разкрит, считано от 01.03.2011 г. с адрес: кв. Княжево, ул. „Княжевска” №2 и се управлява
от Фондация „Надежда за малките”. Капацитетът е 6 места, през м. март 2016 г. са
настанени 6 деца.
- Център за настаняване от семеен тип за деца от 0 до 3 години „Малката къща”.
Центърът е разкрит, считано от 01.08.2014 г., с адрес: кв. „Кръстова вада”, ул. Никола
Крушкин-Чолака” №7 и се управлява от Фондация „Надежда за малките”. Капацитетът е
6 места, през м. март 2016 г. са настанени 6 деца.
- Център за настаняване от семеен тип за деца „Мечтатели”. Центърът е с адрес: гр.
София, кв. “Овча купел“, ул. “Боряна“ №32, вх. Б, ап. 9, 10, 14, 15. От 2011 г. услугата
функционира като Център за настаняване от семеен тип „Мечтатели“, управлявана от
Сдружение „SOS Детски селища България”. От август 2013 г. е делегирана от държавата
дейност и е предоставена чрез конкурс на Сдружение „SOS Детски селища България”.
През м. март 2016 г. капацитетът на услугата е 15 места, като 13 от тях са заети.
- Център за настаняване от семеен тип за деца „Приятели” .ЦНСТ „Приятели” е с адрес:
гр. София, жк „Овча купел“; ул. „Лиляче“ №7а. От 2011 г. услугата функционира като
Център за настаняване от семеен тип „Мечтатели“, управлявана от Сдружение „SOS
Детски селища България”. От м.август 2013 г. е делегирана от държавата дейност и е
предоставена чрез конкурс на Сдружение „SOS Детски селища България”. През м. март
2016 г. капацитетът на услугата е 15 места, като 13 от тях са заети.
- Център за настаняване от семеен тип „Детство”. Центърът е разкрит като
делегирана от държавата дейност с капацитет 6 места, считано от 01.06.2013 г.,
адрес: ул. „Охридско езеро” №2. Социалната услуга се управлява от Фондация „За нашите
деца”. През м. март 2016 г. настанените ползватели са 6.
- Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания с потребност
от постоянни медицински грижи. Центърът е разкрит като делегирана от държавата
дейност с капацитет 8 места, считано от 01.01.2016 г., в район „Сердика“, ул. „Порой“ 16
Параметър: „Образование“
● Обхванати деца в училище
● Отпаднали деца от училище
● Участие в извънкласни форми на обучение
● Обхванати деца в детските градини
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Параметър: „Здравословен начин на живот“
● Навици за хранене
● Спорт
Параметър: „Деца в риск“
● Настанени в специализирани институции,
● Деца със специални образователни потребности,
● Жертви на насилие и експлоатация,
● Деца на улицата,
● Деца извършили престъпление
● Деца с родители в чужбина

1.5 Необходимост от изследвания
Липсват изследвания, свързани с качеството на живот на децата в София, които да
мерят, от една страна, техните навици, а от друга, степента на удовлетвореност на
нуждите им. За тази възрастова група се изисква специфичен изследователски подход,
който да разработи иновативен изследователски инструмент, въвличайки експерти
от областта на психологията и педагогиката.
--------------------------------------------------------------

2. Подтема „Младежи“
2.1

Описание

Настоящата част обхваща „Младежи“, според нормативните документи това са хора
на възраст между 15 и 29 години. Тук ще бъде направен демографски профил на
младежите в София. Ще бъдат обхванати теми, които засягат основни цели, залегнали
в европейски, национални и общински стратегически документи, които се отнасят до
темите за: младежко образование, младежка заетост, насърчаване на здравословен
начин на живот, активно включване в гражданския и политически живот, социално
приобщаване на младежи в неравностойно положение и младежи в риск.

2.2

Източници на информация

Нормативни документи
•

Закон за младежта, ДВ, бр. 31 от 20.04.2012 г.
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Стратегически документи
ЕВРОПЕЙСКО
• Стратегията на ЕС за младежта 2010—2018 г.
- Прогнозата е възрастовата група 15 – 29 години да бъде 15,3% от
населението на Европа през 2050 г. 12
- Сфери на действие и заложени цели
- Образование – освен официалното образование трябва да се насърчава и
неформалното учение.
- Трудова заетост – да се улесни преходът от образование към трудова
заетост или от безработица към заетост.
- Творчество и предприемачество – да се развиват младежки таланти,
творчески постижения и предприемачески нагласи.
- Здраве и спорт – да се насърчава здравословният начин на живот и физическа
активност – с особено внимание върху превенция на затлъстяването,
пристрастяването и злоупотребата на алкохол и наркотици. Поддържане на
психическо и сексуално здраве.
- Активно участие в гражданския и политическия живот
- Социално приобщаване – да се предотврати бедността и социалното
изключване при групите от младежи в неравностойно положение.
- Доброволчество – да се окаже подкрепа на младежкото доброволчество като
важна форма за получаване на неформално образование и създаване на
възможности за мобилност.
- Младите и светът – въвличане на младите хора в изработването на
политики, които се отнасят за теми, засягащи световни проблеми като
промените в климата и целите на хилядолетието за развитие, разработени
от ООН 13
P11F

P12F

•

Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Европа 2020

Цели:
Повишаване нивото на заетост до 75%;
Образоване – намаляване броя на отпадналите от училище от 15 на 10%;
Бедност – намаляване на броя на гражданите, които живеят под прага на
бедността, с 25%.
НАЦИОНАЛНО
• Националната стратегия на Република България за младежта 2010 – 2020
Приоритети:
Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на
младите хора;
Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги;
Насърчаване на здравословния начин на живот;
12 Към 2009 г., когато е изработвана стратегията, делът на младите хора в Европа е 19,3%, по данни на Евростат
13 Преодоляване на крайната бедност и глада; постигане на всеобщо начално образование; насърчаване на равенството
между мъжете и жените и овластяване на жените; намаляване на детската смъртност; подобряване на

здравословното състояние на майките; предотвратяването на разпространението на Хив и СПИН;
осигуряване на устойчива околна среда; създаване на глобално партньорство за развитие.
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Превенция на социалното изключване на младите хора в неравностойно
положение;
Развитие на младежко доброволчество;
Повишаване на гражданската активност.
•

•

•
•
•
•
•
•

Национална програма за младежта 2016 – 2020 г.
Приоритети
Повишаване на икономическата активност и достъпа до заетост на
търсещите работа младежи.
Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната
система 2013 – 2020 г.
Цел:
- Делът на преждевременно напусналите образователната система до 2020 г.
да не надвишава 11%.
Национален план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020 г.
Национална стратегия за учене през целия живот 2014 – 2020 г.
Национална стратегия за насърчаване на грамотността 2014 – 2020 г.
Национална стратегия за борба с наркотиците 2014 – 2018 г.
Стратегически план на Агенцията за социално подпомагане 2014 - 2018 г.
Национална стратегия за демографско развитие на Република България 2012–2030
г.

ОБЛАСТНО
• Областна стратегия за развитие на Област София – град 2014 – 2020 г.
ОБЩИНСКО
• Стратегия за младите хора на Столична община 2017 – 2027 г. СОФИЯ - ГРАД НА
МЛАДИТЕ И АКТИВНИТЕ
Цели:
Осигуряване на възможности за пълноценно и активно участие на младите хора
в обществения живот.
- Включване на младите хора в управленската политика на местно ниво
- Подобряване на достъпа до информация на младите хора чрез използване на
новите технологии
- Стимулиране на младежката активност, насърчаване на ученически и младежки
форми на самоуправление при реализиране на младежки форуми.
Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за ефективна
професионална реализация и личностно развитие на младите хора
- Стимулиране на продължаващото образование и младежко предприемачество
- Развитие на таланта, творческите умения и междукултурния диалог сред
младите хора
- Развитие на доброволчеството като движеща сила за личностно развитие,
опазване на околната среда, устойчиво развитие на града и формиране на
гражданско самосъзнание
Насърчаване на активния и здравословния начин на живот сред младите хора.
- Насърчаване на здравословния начин на живот и социално включване на младите
хора.
- Насърчаване на физическата активност и спорта сред младите
Развитие на междукултурния и международен диалог;
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Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността
•

Годишен план програма на Столична община за младежки дейности 2016
Дейности:
Насърчаване на личностно развитие
и икономическа активност;
подобряване на достъпа до информация и качествени услуги; оптимално
използване на възможностите за образование (формално, неформално);
Реализиране на кампании и програми за превенция на рисково поведение;
здравословен начин на живот, физическа активност; култура по отношение на
превенция на зависимостите.

•

Стратегията за образование на Столичната община 2016 – 2023 г.
Цели
- Осигурен достъп до качествено образование за всички деца и ученици при
оптимално използване на материалната база;
- Изградена среда и подкрепа за интеграция в образователен процес на деца и
ученици със специални образователни потребности и от уязвими групи;
- Изградена образователна инфраструктура, отговаряща на потребностите
на развиващия се град;
Модернизирана образователна материално-техническа база за провеждане
на качествен образователен процес, позволяващ прилагане на съвременни
педагогически подходи;
- Сигурна и безопасна среда за осъществяване на образователния процес за
всички деца и ученици;
- Създадени условия за развитие на ценностите, интересите и личността на
децата и учениците с познание и отношение към града, националните,
европейските, гражданските ценности и традиции

•

Стратегия за превенция на социалното изключване на територията на град
София 2011 – 2015 г.
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В ДЕТСКА И МЛАДЕЖКА ВЪЗРАСТ
а. Превенция на изоставянето на деца
б. Осигуряване на възможности за включващо образование
в. Изграждане на нагласа за пълноценен живот
ПЪЛНОЦЕНЕН ЖИВОТ В ОБЩНОСТТА
а. Осигуряване на основни предпоставки за предотвратяване на социалното
изключване
б. Осигуряване на възможности за професионално образование и квалификация
в. Осигуряване на възможност за културна интеграция
г. Осигуряване на възможност за включване на пазара на труда
д. Ефективна подкрепа за семействата на мигриращи и имигранти
МОДЕРНА СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
а. Изграждане на център за социална рехабилитация
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ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ
а. Ранна идентификация на лица застрашени от социално изключване
б. Повишаване на капацитета на заетите в услугите за превенция
в. Мониторинг и оценка на качеството и ефективността
г. Планиране и управление на услугите
•
•
•
•

Стратегия за сигурност на Столична община 2014 – 2020 г.
Общинска стратегия за борба с наркотиците 2007 – 2011 г.
Стратегия на Столична община за развитие на физическото възпитание и
спорта 2012 – 2020 г.
Общински план за развитие на Столична община 2014 – 2020 г.

Данни
•

Училищна инфраструктура и обхванати ученици
По данни на МОН за учебната 2015/2016 г. в Столична община функционират 174
общински училища, в които се обучават общо 100 364 ученици. Виж данни за
училища по райони.
Училищната мрежа включва:
- 1 начално училище – 174 ученици;
- 87 основни училища (ОУ) – 31 380 ученици;
- 71 средни общообразователни училища (СОУ) – 59 336 ученици;
- 10 профилирани гимназии – 7528 ученици;
- 3 спортни училища – 1305 ученици;
- 2 вечерни гимназии – 641 ученици.
В Столичната община функционират едно „Защитено училище" в район
„Панчарево" и пет „Средищни училища" в районите „Надежда", „Нови Искър" и
„Панчарево", където се обучават 820 ученици. Функционирането на тези училища
позволява в тях да се обучават ученици от населени места, в които няма
училища.
На територията на София функционират 40 държавни училища на пряко
подчинение на МОН, които включват:
- 28 професионални гимназии;
- 5 общообразователни училища, които имат специфичен профил;
- 7 специални училища, от които 4 помощни, 1 болнично училище, ССУ с ДГ за ДУС,
СОУ „Луи Брайл".
Към Министерството на културата има 7 училища, от които 2 - в сферата на
културата и 5 - по изкуствата.
На територията на Столичната община функционират и 73 частни училища.
Училищната база в столицата осигурява капацитет за обучение на 122 980
ученици 14 .
Виж класация на средните училища 15 .
P13F

P

P14F

14
15

P

Данните са цитирани в Стратегията за образование на Столичната община 2016 – 2023 г.
По данни на МОН за 2007/2008 г.
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Виж брой учащи в професионални училища за 2016 г.

•

Здравни кабинети към 2015 г. в 174 училища има функциониращи здравни кабинети
16
P15F

•

Охрана - към 2015 г. 89% от училищата има физическа охрана, а в 174 училища е
изградена система, свързана към СОТ 17 .
Достъпност на средата Към 2015 г. в 7 училища е изградена изцяло архитектурно
достъпна среда, а в други 60 училища са изградени рампи и адаптирани санитарни
възли 18 .
P16F

•

P17F

P

P

16

Стратегията за образование на Столичната община 2016 – 2023 г.
Стратегията за образование на Столичната община 2016 – 2023 г.
18
Стратегията за образование на Столичната община 2016 – 2023 г.
17
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•

•

•

Училищни столове - задължение на общината е да организира столовото хранене
и функционирането на бюфети в сградите на училищата. Към момента не са
идентифицирани данни за броя за наличните столове в училищата.
Зает персонал
По данни на РИО София-град общият брой персонал, зает в общинските детски
градини и училища, е 15 733, от който 10 393 - педагогически и 5344 –
непедагогически.
Образование и бизнес
Общината участва в съгласуването на годишния държавен план-прием и
определянето на специалностите, квалификационните степени и бройките за
прием в професионалните училища съвместно с РИО София-град 19 .
Предприемачество
Изградена е мрежа за обучение в предприемачество за ученици от начален до
гимназиален етап на образование сред 89 общински училища, като за 2014/2015
учебна година по техните програми се обучават 4948 ученици в София.
P18F

•

P

Изследвания

19

•

Еurostat. Being young in Europe today, 2015
Изследването представя данни на ниво България, които могат да бъдат
отнесени и към младите хора в София. Представените данни обхващат следните
полета:
демографски тенденции, семейство, здраве, образование, участие в пазара на
труда, условия на живот, участие на младите в дигиталния свят. Данни от
изследването са налични тук.

•

EU commission. EU Youth Report, 2015
Представените данни са на ниво България, но могат да бъдат отнесени към
младите хора в София. Изследването прави анализ на:
младежките политики в ЕС; младежка заетост; социално включване; младежки
атавизъм; образоване, здраве; доброволчество; младежите и света; култура;
диалог между младежите и младежките организации; програмите за младежка
мобилност в рамките на ЕС.

•

EU commission. Taking the future into their own hands — Youth work and entrepreneurial
learning, 2017.
Изследването предлага анализ на младежката работа като средство, което
развива умения и компетенции, чрез различни форми на неформално учене,
каквато например е доброволчеството.

•

Unicef. Оценка на състоянието и анализ на профила на подрастващите и
младежите, които не работят, не учат и не се обучават (NEETS), 2015
Изследването прави
профил на подрастващите и младите хора извън
образование и заетост и анализира факторите, които увеличават риска от
попадане в тази група и дава насоки за основните полета, върху които трябва да
се въздейства: семейство и среда; образование; политики за младежка заетост;
лична мотивация.

Стратегията за образование на Столичната община 2016 – 2023 г.
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•

Проблемът на социално изключване на младежите в България 20 .
Анализът очертава основните фактори за социално изключване на младежите:
Проблеми в образователна система – ранно отпадане от училище 21 ,
невъзможност от трудова реализация на високообразовани млади специалисти;
липса на доходи и риск от бедност; липса на участие в младежки обмени, форуми и
младежки активизъм.
P19F

P

P20F

P

•

Доброволчеството – фактор за реализация, 2016 г. 22
Изследването представя качествени данни за зависимостта между уменията,
които получават младежи, участвали в доброволчески каузи и уменията, които се
изискват от работодатели в ситуация на търсене на работа.

•

Национално проучване за нагласите към доброволчеството, 2013 г. 23
Изследването представя данни за разпознаваемостта на доброволния труд,
причини, които влияят за полагането на доброволен труд; каузи, в които се
включват доброволците, и потенциални такива.

•

Установяване на ефекта от политиките за младежта върху младите хора в
страната, 2014 г 24 .
Спрямо заложените приоритети в Националната стратегия на Република
България за младежта 2010 – 2020 е проведено национално представително
изследване, в което младежи правят самооценка на своя:
социален статус; жизнен стандарт; заетост и нагласи към труда;
предприемчивост и предприемачество; безработица и заетост; качество на
живот, което е проследено със следните индикатори - достъп до информация и
развитие; начин на живот; вредни навици; фактори за превенция на социалното
изключване – образование, професионална реализация, социализация; развитие на
младежкото доброволчество; повишаване на гражданската активност;
развитие на междукултурния и международния диалог – в това число
предразсъдъци и дискриминация на расова, етническа и сексуална основа;
превенция на престъпността.

P21F

P22F

P23F

P

Данните са представени на ниво цялата страната, разбивката е на ниво град,
село, но не е приложена спрямо всички задавани въпроси.

20

Д. Кралева и А. Миланов, Проект „Изследване и описание на факторите, водещи до изключване на младежи
в България“, реализиран от Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца
21
По данни на Eurostat, към 2014 г. , всеки четвърти младеж в България не работи, не учи и не участва в
обучения.
22
Изследването е реализирано от Изследователски център за социални науки, към катедра Социология на
СУ „Св. Климент Охридски“
23
Проучването е проведено от „Чарлс Стюарт Мот“, в рамките на проект „Доброволчеството – ключов
фактор за развитие на общностите” на Национален Алианс за Работа с Доброволци (НАРД)
24
Настоящото изследване е проведено от Агенция „ЕСТАТ“ по поръчка на Министерството на младежта и
спорта. целта му е да се поддържа актуална база данни за състоянието на младежта по основните
направления на Националната стратегия за младежта 2010 - 2020 г.
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•

Установяване на ефекта от политиките за младежта върху младите хора в
страната, 2014 г. 25
Изследването има за цел да се установи ефектът от провежданите политики за
младежта, което да отрази състоянието на младежта в девет приоритетни
области, обособени в Националната стратегия за младежта (2010-2020).
Обхванатите приоритетни области са:
1.
Насърчаване на икономическата активност и кариерно развитие на
младите хора;
2.
Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги;
3.
Насърчаване на здравословния начин на живот;
4.
Превенция на социалното изключване на младите хора в неравностойно
положение;
5.
Развитие на младежкото доброволчество;
6.
Повишаване на гражданската активност;
7.
Развитие на младите хора в малките населени места и селските региони;
8.
Развитие на междукултурния и международния диалог;
9.
Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на
престъпността.
P24F

•

Деца и млади хора, 2013 г. 26
Изследването анализира данни от Преброяване на населението и жилищния фонд
2011 г. и данни на Евростат и данни от емпирично социологическо проучване.
Изследването прави профил на младите хора в София, според който:
P25F

-

в 49% от семействата в София живеят младежи на възраст 18 и повече
години;
- младите хора на възраст 15-29 години определят основното си занятие на
две големи групи – работещи (47%) и учащи (43%);
- като безработни се определят 9% на възраст 20-29 години. Сред тях
значително доминират младежите със средно (63%) и по-ниско образование
(11%). Един от всеки 4-ма е с висше образование (26%);
9% от всички млади хора работят като самонаети;
работещите младежи, които заемат позиция на специалист, квалифициран
служител /работник, са 65%;
- 22% от младите са удовлетворени от работата си;
- за 43 % от младежите доходът, който получава,т не е достъчен;
- 38 % от младежите считат, че ще намерят по-добра реализация в чужбина;
- 49% от младежите са удовлетворени от живота си.
Някои от идентифицираните проблеми в изследването:
- висок дял на младежи над 18 години, които продължават да живеят с
родителите си, и ниският доход са фактори, които поставят младежкия
жилищен проблем
25

Изследването е проведено от „Институт за социални изследвания и маркетинг МБМД” ЕООД по
поръчка на Министерството на младежта и спорта. Изследването има за цел да се установи
ефектът от провежданите от министерството политики за младежта, което да отрази
състоянието на младежта в девет приоритетни области, обособени в Националната
стратегия за младежта (2010-2020).
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Изследване на НОЕМА ООД, поръчано от Асоциация за развитие на хората в рамките на проект “Чрез
ефективни партньорства към устойчиво развитие на София”
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София, данни по райони, 2013 г. 27
Докладът визуализира данни от Преброяване на населението и жилищния фонд,
2011 г., с данни генерирани по райони на София. Едновременно с това са
представени данни от емпирично социологическо проучване за самооценка на
средата по компонентите – благоустройство, сигурност, екология, градска
мобилност, сигурност. В доклада не е посочена методологията, с която е събрана
представената информация.

2.3
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Оценка на информацията

Наличната информация се състои от три типа данни:
1. „Обективни“ данни – генерирани от НСИ, регистри на РИО – София, МОН, Агенция
по заетостта, които отразяват вече случили се процеси – като записали се
ученици, отпаднали ученици, безработни младежи и т.н.
2. Регистри на налична образователна инфраструктура – брой училища и
капацитет на класните стаи. Тези данни са налични.
3. Декларативни данни – това е информация събрана с метода на емпиричното
социологическо изследване, които мерят субективни нагласи, самооценки,
ефекти на политики и т.н. Идентифицираните източници на информация
очертават нагласи на младежите спрямо заложените фактори на политики
спрямо тях само на национално ниво. Резултатите от тях, отнасящи се към
основните направления на политиките, насочени към младежи – образование,
заетост, здраве и т.н., очертават тенденции и проблеми, които биха могли да се
екстраполират и, разбира се, се отнасят и за младежите в София, които са били
част от извадката, но е невъзможно да се правят диференциации.
Трябва да се отбележи, че стратегическите документи, отнасящи се до темата,
следват логичната йерархия на заложените цели на европейско, национално, областно и
общинско ниво. Проблемът, който се забелязва в тях, е частта за анализ на текущото
състояние, в която липсват цитирани актуални данни на общинско ниво.

2.4 Оценка на състоянието
1. Демография
a) Дял от населението
Към 2016 г. по данни на НСИ младежите на възраст межди 15 и 29 години са 251 604, от
тях 127 773 са момчета и 123 831 са момичета.
b) Раждаемост
По данни на НСИ за 2016 г. в София са родени 13 489 младеж
27

Изследване на НОЕМА, в рамките на проект „Чрез ефективни партньорства към устойчиво
развитие на София“
36

2. Образование
а) Обхванати младежи в училище
По данни на НСИ за 2016 г. в София средно образование са завършили 5369 младежи
b) Млади хора, преждевременно напуснали образователната система
По данни на Министерството на образованието и науката броят на отпадналите
ученици в Столичната община през 2014/2015 учебна година е 0,09%, който е два
пъти по-нисък от средния процент за страната - 0,2 % 28 .
P27F
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Причините за отпадане от училище, изследвани в национален план, са свързани преди
всичко с маргинализация, бедност или икономически фактори, които провокират
ранно включване в пазара на труда, както и загуба на интерес за обучение, особено
при деца, които не са подкрепени от своите семейства да посещават училище 29 .
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3. Икономическата активност и кариерното развитие на младите хора
а) Безработни
По данни на Агенция по заетостта за 2016 г., броят на безработните младежи на
възраст между 18 и 29 г. е 2866.
b) Групата на NEETs (neither in employment nor in any education or training) включва
младите хора на възраст 15-24 г., които са безработни или икономически неактивни
(според определенията на Международната организация на труда) и не участват в
никаква форма на обучение или курс за квалификация (Комитет по заетостта на ЕК).
Според проучване на Уницеф, проведено през 2015 г., 12 % от тях живеят в София 30 .
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4. Достъп до информационни услуги
a) достъп до компютър
Резултатите от проведеното изследване за използването на информационнокомуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2016 г.
показват, че 69.4% от домакинствата в област София (столица), имат достъп до
интернет в домовете си 31 .
P30F

P

Младежи в риск
Интегриране на деца със специални образователни потребности.
28

НСИ
Стратегията за образование на Столична община 2016 – 2023 г.
30
Оценка на състоянието и анализ на профила на подрастващите младежи, които не работят, не учат и не
се обучават (NEETS), София 2015 г. Уницеф
31
Данни на НСИ, публикувани в бележка Население и демографски процеси през 2016 година в област София
(столица) на Столична община, отдел Регионална икономика и анализи.
29
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По данни на Ресурсен център София-град броят на децата и учениците със СОП към
месец май 2015 година е 1591. По данни от системата „Админ" децата със СОП в
училищата са1322 - в училища.
а) младежи настанени в специализирани институции
b) младежи със специални образователни потребности
c) младежи жертви на насилие и експлоатация
d) младежи на улицата
e) младежи извършили престъпление
f) младежи с родители в чужбина

2.5

Анализ

Следващите изводи са част от изследване, което има за цел да установи ефекта от
провежданите политики за младежта, което отразява състоянието на младежта в
девет приоритетни области, обособени в Националната стратегия за младежта (20102020) 32 . Изследването е национално представително, в този смисъл изведените
заключения могат да се считат за валидни и за младежите в София, без да се имат
предвид процентните стойности. Посочените проблемни области биха били отправна
точка за бъдещи изследвания, фокусирани върху младежите в София, при които би
трябвало да бъде заложена възможност за събиране на данни на териториален принцип,
което би дало възможност за очертаване на различия в нагласите и субективните
оценки на младежите в рамките на различните райони на София.
P31F
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І. ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА
Младежите определят жизнения стандарт на семействата си като среден, „в
нормата”. Често младите семейства (с брак или в съжителство) получават значителна
материална подкрепа от родителите си, за да поддържат такъв стандарт на живот.
Образователният статус на младежите е сравнително висок. Основните причини да не
се завършва средно образование се коренят или в липсата на желание за учене, малкото
финансови средства на семействата, или ранните бракове. Ниска остава
заинтересоваността на институциите към младите хора, незавършили средното си
образование.
Неформалното образование все още не е широко застъпено сред младите хора. Като
цяло те не смятат, че работодателите биха отчели и признали уменията и знанията,
придобити неформално.
Запазва се стабилната тенденция от 2009 г. насам свободните часове да са част от
училищното всекидневие на една пета от настоящите ученици в горните класове (ІХХІIІ).
Намалява необходимостта от частни уроци за компенсиране на пропуските в
училищното образование.
32

Изследването е проведено от „Институт за социални изследвания и маркетинг МБМД”
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Продължава тенденцията от предходните години на нарастване на дела на младежите
с подготовка по западни чужди езици.
Професионалното средно образование не дава подготовка, съответстваща на
изискванията на трудовия пазар. Повече от половината 18-29 годишни млади хора с
документ за квалификация след завършено средно образование не са имали полза от това
свидетелство при намиране на работа.
Образованието често не е свързано с това, което младежите работят. Това е косвен
индикатор, че младите хора или не са имали ясна ориентация с какво биха искали да се
занимават, когато са избирали образованието си, или все още не са успели да намерят
работа по своята специалност.
Повечето от работещите младежи са в белия сектор на икономиката. Все пак близо една
трета остават в сивия сектор и не се осигуряват на пълната сума, която получават.
Ясно се откроява удовлетвореността на младежите от работата, с която се
занимават, както и от получаваното заплащане. Повечето млади не са склонни на
трудова мобилност в настоящия момент, макар че като цяло те са гъвкава група по
отношение на смяната на работа.
Средната продължителност на безработицата при младежите е около година. Найчесто младежите търсят работа чрез приятели и през интернет. За намиране на
работа най-вече помагат роднините и приятелите или младите хора се ориентират
сами.
Младите работят най-вече в сферите на услугите, търговията и производството.
Челни места сред практикуваните професии заемат сравнително по-ниско
квалифицираните, следвани от по-специализирани длъжности. Работещите са по-скоро
удовлетворени от професията и заплащането си. Безработните също търсят работа
най-вече чрез близки, приятели и в интернет. По-често при тях се наблюдава и търсене
чрез Бюрата по труда. Бюрата по труда са сравнително ниско популярни сред
младежите. Слабо е доверието в Бюрата като институция, която може да осигури
работа.
Повече от една шеста от младежите (16%) планират да започнат частен бизнес. 4%
вече са започнали, толкова са и тези, които са се опитали, но неуспешно. Близо
половината млади хора нямат намерение да се впускат в самостоятелни бизнес
начинания. Има предпоставки програмите за финансиране на бизнес на младите хора да
започнат да се ползват по-често, ако бъдат по-добре популяризирани.

ІІ. ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УСЛУГИ
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Все повече се засилва тенденцията младите хора да работят с компютър и да ползват
интернет. Мрежата се ползва най-вече за комуникация и търсене на информация, но не
може да се твърди, че използването на интернет замества живото общуване.
Четенето на книги е сравнително непопулярно. Рядко се посещават библиотеки, и също
рядко се търси специализирана информация, консултации или други услуги. Младите
ползват библиотеките сравнително рядко. Едва една пета могат да бъдат определени
като активни потребители (ползвали са библиотека в последния месец).
Много слабо е търсенето на специализирана информация, консултации и услуги сред
младите хора – едва 12% са търсили специализирана информация, 3.6% - специализирани
консултации и 1.2% - специализирани услуги.
ІІІ. НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ
10 на сто младите хора (15-29г.) споделят, че имат настоящи оплаквания от
здравословен характер. Най-често се касае за развалени зъби (37%), проблеми с очите (в
т.ч. късогледство, далекогледство, нужда от очила) (19%), главоболие (13%), кръвно
налягане (6%) и хронично заболяване (6%).
Всеки четвърти (23%) на възраст 15-29 г. днес е с тегло, превишаващо нормата. От
този проблем по-често страдат мъжете, лицата на възраст 18-29 г., живеещите в
столицата и областните градове.
Физическите натоварвания са задължителна част от поддържането на добра форма и
здраве. Като активно спортуващи могат да се определят малко над една четвърт (28%)
от младите хора. Като цяло по-често спортуват мъжете, младежите във
възрастовата група 15-19 г. и живеещите в столицата.
Повече от половината (60%) сред интервюираните оценяват наличието на спортни
съоръжения (също игрища, площадки) близо до дома им като достатъчно. Очаквано,
изследването регистрира най-нисък достъп до спортни съоръжения в селата. Може да
се каже, че регистрираната ниска двигателна активност далеч не е продиктувана от
липсата на създадени условия за спорт, по-скоро може да се потърси в самото желание
за практикуването му. От изключителна важност е да се повиши информираността на
младите за ползите от спорта и туризма като форми на двигателна активност с цел
превенция на социално значимите заболявания и техните проявления. Необходимо е
това да стане в настоящето, т.е. във времето, когато те все още не са попаднали в
групите на лицата със специфичен риск за здравето, включително използвайки
резултатите от подобни на настоящото изследване.
Въпреки преобладаващото негативно отношение към употребата на концентриран
алкохол, повече от една четвърт (27%) от младите на възраст 15-29 г. споделят, че им
се е случвало „да се напият здраво/много” през последните 12 месеца. Близо три пъти
по-висок е делът на младите мъже (38%) в сравнение с представителките на нежния пол
(14%), при които това се е случвало. Всеки втори (50%) младеж на възраст 15-29 г.
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споделя, че консумира вино. 29 на сто са пили бира през последните два дни. 45 на сто от
участниците в изследването употребяват концентрирани спиртни напитки.
Две трети (67%) от интервюираните млади хора смятат, че тютюнопушенето е
вредно за здравето на човека. Близо една чевърт (23%) заявяват, че съществува
донякъде опасност от употребата на цигари, а според 6% - опасността е много малка.
Според 2% - такава опасност е изключена. Същевременно (т.е. въпреки високите дялове
на неодобрение) над две пети (44%) от изследваните са пушачи. Най-често
интервюираните изпушват близо половин кутия цигари на ден (17% - между 6 и 10
цигари) или почти цяла (13% - между 16 и 20 цигари). Изчисленият среден брой изпушвани
цигари на ден е 13.
И толерантността, и употребата на различните видове психотропни вещества е
много по-рядко срещана в сравнение с тази на цигари и алкохол. Най-критично е
отношението към употребата на твърди наркотици (хероин, морфин и др.) - 97%, както
и кокаин – 96%, следвано от екстази – 94%.
През последните 12 месеца 12% от запитаните са употребявали трева. Консумацията
се отнася по-често към представителите на мъжкия пол (15%) и живеещите в
столицата (21%). 2% са пробвали твърди наркотици. Важно е да се отбележи, че борбата
с употребата на наркотици трябва да започва в най-ранна възраст и в нея е
задължително участието както семейството, така и училището. Същевременно не
трябва да се подценяват и другите зависимости – тютюнопушенето и употребата на
алкохол. Твърде често те са пътят към наркотиците.
ІV. ПРЕВЕНЦИЯ НА СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА МЛАДИ ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО
ПОЛОЖЕНИЕ.
Малко са семействата на младежи, които получават социални помощи (4%).
Делът на младежите, които са получавали стипендия, за да могат да посещават
училище, е една пета. Най-висок е процентът на тези, които са получили тази помощ
от държавата (18%), което показва, че държавата е най-активният социален партньор
при осигуряването на стипендии за образование.
Около половината от младежите са запознати с възможности да посещават
организирани квалификационни курсове, но процентът на тези, които заявяват, че не
биха се възползвали от тази възможност, е висок (77%). Делът на тези, които пък
възнамеряват да участват в тях, е малко под една пета.
Бюрата по труда не се припознават като институцията, която може да осигури
трудова заетост на младите хора. Сайтът на Бюрата по труда е изключително
непопулярен сред тях.
V. МЛАДЕЖКОТО ДОБРОВОЛЧЕСТВО
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Като цяло нагласата на младежите в България към доброволчеството е положителна.
Става дума обаче повече за декларирана готовност, реалната активност e по-скоро
ниска. Младежите са по-склонни да участват в кампании, които изискват по-ниска
степен на ангажираност с време и усилия. Изследването показва, че най-популярни са
благотворителните кампании с SMS.
Обезпокоителен е фактът, че имиджът на НПО e относително негативен. Малко над
една четвърт от младежите изразяват съмнение в смисъла на дейността на по-голяма
част от НПО, въпреки че признават, че има и такива, които реално работят. Малка част
от анкетираните категорично не намират смисъл в дейността на неправителствения
сектор и го смятат за преследващ финансови облаги.
Негативно влияние върху мотивацията за участие в доброволчески инициативи и
полагането на труд като доброволец оказват няколко факта, регистрирани от
изследването. От една страна, това е относително негативният имидж на НПО,
липсата на убеденост и знания за смисъла на тяхната дейност. От друга, е налице слаба
информираност за ползите и смисъла на доброволчеството като цяло. На трето място
демотивиращо действа и убеждението, че работодателите не биха оценили и признали
опита и неформалното образование, натрупано от работата като доброволец.
Популярността и сравнително широкото участие в кампании чрез SMS все пак показва,
че когато са убедени в смисъла на дадена кауза, младежите могат да бъдат мотивирани
да се включат.
Необходима е по-голяма активност на НПО за включване на младежите в тяхната
дейност. От друга страна, е важно да бъде предоставяна информация относно
резултатите и ефекта от работата на третия сектор като важна част от
развитието на гражданското общество. Препоръчително е да се работи както с
младежите, така и с работодателите за разясняване на предимствата и ползите от
неформалното образование, получено от участието в доброволчески инициативи.
Училището също трябва да се включи като основен партньор при мотивирането и
популяризирането на доброволчеството сред младежите.
VІ.

ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ

Начините за оползотворяване на свободното време най-общо се разделят на две
категории – пасивни и активни. Най-рапространени активни начини на отмора са:
излизанията с приятели, спортът и разходките в парка. Сред пасивните начини за
прекарване на свободното време с най-чести посочвания са заниманията с компютър
(т.нар. ровене в интернет и компютърни игри), гледане на телевизия и слушането на
музика.
Изследването регистрира пасивна ангажираност на младите хора в общественополитическия живот на страната. Незначителен дял (по 2%) от интервюираните през
2014 г. споделят, че членуват в младежка организация, благотворителна/хуманитарна
организация или профсъюз, синдикат. Същият е и делът на членовете на политическа
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партия, а този на неполитическа организация - 1%. Висок дял сред младите хора на
България (18-29г.) се самоопределят като аполитични – 40%.
Притеснителен е размерът на антидемократичните настроения сред младите, както
и регистрираните нагласи за разрушаване на многопартийната система въобще. С
твърдението «Демокрацията не е добра за страна като България» се съгласяват 35 на
сто днес. Според малко над две пети (43%) “Всички партии в страната трябва да се
разтурят”.
Същевременно малко под половината (46%) от участниците в изследването през 2014
г., заявяват, че за тях определено е важно кой управлява и ще управлява страната. На
предстоящите местни избори през 2015 г., категорично заявяват, че ще гласуват 28%
от младите, а близо една четвърт (24%) е вероятно да го направят. Колебания дали ще
стигнат до урните в изборния ден имат 16 на сто. Изданието през 2014 г. регистрира и
нагласи за корупционни практики сред младежите на възраст 18-29 г. 10 на сто
заявяват, че биха продали избирателния си глас, ако им се предостави такава
възможност.
Едва 18 на сто сред запитаните през 2014 г. споделят, че общинската администрация в
общината, в която живеят, проучва проблемите на младите хора. В най-голяма степен
това твърдение се отнася до областните градове. Една четвърт от младите хора
имат усещане, че ако им се наложи да се обърнат към местното ръководство, ще им бъде
обърнато внимание. Негативно настроените обаче са със 7 пункта повече – 32%
отговарят, че не смятат, че предложението или жалбата им ще предизвика интерес.
При наличие на предложение за решение на конкретен общ проблем 44% биха отишли при
кмета, общинския съветник или при депутата от района, за да го представят. Всеки
втори (56%) млад човек в изследването обаче не би предприел подобна крачка
VІІІ. РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУКУЛТУРНИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯ ДИАЛОГ
Изследването регистрира най-голяма нетърпимост на младежите към ромската
общност.
Дискриминацията в малките населени места е по-рядко срещана, отколкото в
столицата и големите градове.
Много тревожни са данните за общуването между различните етноси в училищата.
Изследването регистрира етническа нетолерантност. Това е факт, който изисква
незабавни мерки, за да се предотврати наличието и усещането за дискриминация още
от най-ранна ученическа възраст и неговото мултиплициране на по-късен етап.
Близо една трета от младите хора смятат, че страната ни по-скоро печели от
членството в ЕС. Тревога буди фактът за наличието на антиевропейки настроения и
европесимизъм. Всеки пети на възраст 15-29 г. е на мнение, че България по-скоро губи
от членството. Свръх големите очаквания в началните години от членството,
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съчетани с липсата на осезаема промяна в жизнения стандарт и личната ситуация на
хората са възможни причини за нарастващия евроскептицизъм.
Евроскептицизмът прераства дори в негативизъм спрямо членството в ЕС.
Обезпокоителен изглежда делът на младите, които се обявяват „за” излизане от Съюза
– 16%. Други близо една трета (32%) дори не могат да изразят мнение по въпроса. Това
вече е наистина доста сериозен дял антиевропейски настроени младежи. Тезата се
застъпва най-често сред по-ниско образованите и младите хора с по-ниски доходи.
Засилването на евроскептицизма в годините след присъединяването по принцип е
характерно за повечето европейски страни. Въпреки това фактът, че подобни
настроения се наблюдават при традиционно най-проевропейски настроената група на
младите, действително е тревожен сигнал за обществото като цяло. Необходимо е да
се вземат мерки и да се разработят политики (подобни на тези в годините след
присъединяването) за популяризиране на конкретните ползи, достиженията и ефекта
от присъствието ни в Съюза както за страната като цяло, така и за отделните
граждани и конкретно младите хора. Трябва да се включи също информация разясняваща
индиректните пътища, по които членството спомага за подобряване на личната
ситуация, включително и в материален план, без ползата да се преекспонира.
Всеки втори млад човек е ходил в чужбина. Зад граница са пътували по-често
високоообразованите и работещите. Изследването регистрира желание за обучение
или работа в чужбина. Всеки четвърти млад човек споделя, че има планове в близките 23 години да отиде да работи зад граница. Други 6 на сто - изявяват желание да учат в
чужбина. В структурата на потенциалния емигрантски поток прави впечатление, че
това са предимно по-високообразованите младежи – със средно, полувисше и висше
образование. Също, най-често живеещите в столицата.
Обезпокоително е, че младите имат конкретни плановете за трайна емиграция. Общо
29 на сто планират да се изселят в чужбина в обозримо бъдеще. Това най-често са лица
със средно образование, от групите на студентите и безработните.
ІX. ПРЕСТЪПНОСТ, РИСКОВО И ДЕВИАНТНО ПОВЕДЕНИЕ
Като положителен факт трябва да се подчертае регистрираното като цяло ниско ниво
на престъпност. През 2014 г. делът на младежите, били обект на някакво престъпление,
е 7%. Незначителен е делът на младите, които са били задържани в полицията през
последната една година – 1.9%. Все пак 9 на сто се притесняват и носят със себе си
средства за самозащита, когато се прибират късно вечер.
Тревога будят данните за насилието в училищата. Изглежда, агресията е част от
атмосферата и макар да не са ежедневие, сбиванията са доста често срещани. Опасна и
рискова изглежда и средата около училището. То продължава да бъде популярно място за
разпространение на дрога. Това е изключително сериозен факт, който изисква
незабавна намеса не само от институциите, но и от обществото като цяло. Изводът
се отнася с още по-голяма сила за учащите в столицата. Резултатите от
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изследването показват, че младежите в столичните училища са значително позастрашени да станат жертва на наркопласьори от учениците в другите населени
места.
Изследването регистрира ниска степен на респект по отношение на
правораздавателната система. Разпространено е усещането, че престъплението не
води задължително до наказание.
Х. СЕМЕЕН СТАТУС И РЕПРОДУКТИВНИ НАГЛАСИ НА МЛАДИТЕ ХОРА
Всеки четвърти младеж е обвързан. 17 на сто имат сключен граждански брак, а 9%
живеят на семейни начала, без да са узаконили връзката помежду си с подпис.
Всеки пети млад човек на възраст до 29 г. има дете. От тях с едно дете са 13 на сто, а с
две – 6%. Желаният семеен модел днес съответства на традиционното от миналото
за България семейство с две деца – 59%, всеки пети посочва, че би искал да има едно
дете (21%), а за 13% - три деца са най-добрият вариант.
Параметър: „Образование“
а) Обхванати младежи в училище
b) Отпаднали младежи от училище
c) Участие в неформални форми на образование
Параметър: „Заетост“
a) Безработни
b) Временно наети
c) Стажантски програми
d) NEETS (Not in Employment, Education and Training)
Параметър: „Гражданска активност“
a) Участие в младежки организации
b) Участие в доброволчески каузи
Параметър: „Здравословен начин на живот“
а) Навици за хранене
b) Вредни навици
c) Спорт
Параметър: „Младежи в риск“
a) Настанени в специализирани институции,
b) Младежи със специални образователни потребности
c) Младежи жертви на насилие и експлоатация
d) Младежи на улицата
e) Младежи извършили престъпление
f) Mладежи с родители в чужбина
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2.6

Необходимост от изследвания

С оглед на проследяване живота и нуждите на младите хора е необходим да бъдат
заложени изследвания, които мерят ефектите от основните направления, залегнали в
стратегическите документи на национално ниво, които са втъкани в Общинската
стратегия за развитие на младежта – свързани с достъп до образование, в това число
причини за отпадане от системата на образование, достъп до пазар на труда, достъп
до здравословен начин на живот и т.н. От друга страна, е важно да бъдат провеждани
регулярни изследвания, свързани с удовлетвореност на младежите, като бъдат
изработени серия от индикатори, отново съобразени с основните стратегически
направления за развитие.

--------------------------------------------------------------

3. Подтема „Хора от третата възраст“
3.1

Описание

Аналогично на демографските процеси в цялата страна и в София по-високата средна
възраст на населението се дължи на крайно неблагоприятните тенденции на
раждаемостта, а не на високата средна продължителност на живота. Нарастването на
броя на възрастните е един от най-съществените фактори за развитието на
здравните и социалните услуги, т.е. има все повече възрастни хора, зависещи от помалък брой лица в активна възраст като източник на финансиране на тяхната здравна
помощ и социално осигуряване. Планирането на здравната и социалната помощ трябва
да бъде съобразено с тенденциите в здравния и социалния статус на възрастните
хора 33 .
P32F

P

3.2

Източници на информация

Стратегически документи
ЕВРОПЕЙСКО
• Съобщение на комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския
икономически и социален комитет на регионите. Справяне с последиците от
застаряването на населението в ЕС
• Европейска харта на правата и отговорностите на възрастните хора, нуждаещи
се от дългосрочни грижи и помощ,
• Резолюция на Европейския парламент от 9 септември 2010 г. относно
дългосрочните грижи за възрастни хора
НАЦИОНАЛНО
33

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Област София-град 2016 – 2020 г
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•
•

Национална концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора
2012-2030 г.
Национална цялостна стратегия за активен живот на възрастните хора в
България 2016 - 2030 г.

Цели:
Осигуряване на условия за активен трудов живот на възрастните хора.
Осигуряване на финансова стабилност на пенсионната система, условия за активен
и достоен живот в пенсионна възраст и за ограничаване на бедността сред
пенсионерите.
Осигуряване на условия за достъп до здравни услуги и удължаване на живота в добро
здраве на възрастните хора.
Осигуряване на условия за достъп до образование, за учене през целия живот, за
повишаване на квалификацията и за преквалификация на възрастните хора с оглед на
подобряване на мобилността на пазара на труда.
Развитие и модернизиране на дългосрочните грижи и осигуряване на условия за
достъп до социални услуги. Развитие на т.нар. сребърна икономика.
Развитие на доброволчеството.
Преодоляване на негативни стереотипи и изграждане на позитивен публичен образ
на възрастните хора.
•

Национална стратегия за дългосрочна грижа

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 постигне на по-добър баланс между качество
на услугите и ефективното и ефикасното им предоставяне.
•

Стратегически план на агенцията за социално подпомагане 2014 - 2018 г.

•

Национална стратегия за демографско развитие на Република България 2006–2020
г.

ОБЛАСТНО
• Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Област София-град 2016
– 2020 г.
Приоритетно направление 3: Достоен живот за старите хора
Обща цел 3. 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
•

Областна стратегия за развитие на Област София – град 2014 – 2020 г.

ОБЩИНСКО
• Стратегия за превенция на социалното изключване на територията на град
София 2011 – 2015 г.
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ПЪЛНОЦЕНЕН ЖИВОТ В ОБЩНОСТТА
а. Осигуряване на основни предпоставки за предотвратяване на социалното
изключване
б. Осигуряване на възможности за професионално образование и квалификация
в. Осигуряване на възможност за културна интеграция
г. Осигуряване на възможност за включване на пазара на труда
д. Ефективна подкрепа за семействата на мигриращи и имигранти
МОДЕРНА СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
а. Изграждане на център за социална рехабилитация
ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ
а. Ранна идентификация на лица застрашени от социално изключване
б. Повишаване на капацитета на заетите в услугите за превенция
в. Мониторинг и оценка на качеството и ефективността
г. Планиране и управление на услугите

Данни
•

Брой възрастни хора в София за 2016 г. по данни на НСИ

•
•
•

НСИ към 2015 г.
Брой на пенсионери по данни на НОИ - 340 501
Социална инфраструктура
Домове за стари хора – 81, с капацитет 5525 места

Изследвания
•

Анализ на състоянието и възможностите за участие на гражданското общество в
реализирането на общински политики в областта „Социални услуги за възрастни
хора“, 2015 г. 34
P33F

34

Проект ГРУВИ
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•

Национално представително статистическо проучване за идентифициране,
картографиране и анализ на проблемите и потребностите на възрастните хора на и
над 50 години на национално и регионално ниво, 2012 г. 35
P34F

Изследването съдържа данни от емпирично социологическо изследване в
следните области:
- икономическа активност;
- образование и обучение през целия живот;
- здравна и дългосрочна грижа;
- социални услуги; социален живот и доброволчество.
•

Европейска година на активния живот на възрастните хора и солидарността
между поколенията 2012: Какво се случи в София?”, 2012 г. 36
P35F

Докладът представя информация за извършените дейности, насочени към
темата за възрастните хора на територията на Столична община.
•

КАК ДА ЖИВЕЕМ ПО-ДОБРЕ КАТО ВЪЗРАСТНИ 37
P36F

Проектът представя инструменти за иновативни услуги за възрастни хора в
различни градове в Европа, един от които е София.
•

СБОРНИК Анализ и добри практики за насърчаване на активен живот на
възрастните хора в България, 2016 - 2030 г. 38
P37F

Контекст на анализа: Демографски тенденции и начин на живот на възрастните хора в
България. Тази част описва ключови социално-демографски характеристики на
възрастните хора и тенденциите на застаряване на населението у нас. В тази част са
представени и прогнозни данни са населението и различни показатели, които
очертават процеса на застаряване (коефициент на възрастова зависимост и
коефициент на демографско заместване, дял на населението над 60 г. в градовете и
селата в динамичен план и др.)
Индекс на активния живот на възрастните хора (AAI). В тази част от анализа са
представени резултатите от Индекса на активния живот на възрастните хора (AAI) в
сравнителна перспектива. Разделът представя ситуацията в България, като прави
сравнения с останалите страни членки на ЕС по всяка една от областите на индекса и
отделните показатели. Индексът позволява да бъдат очертани силните и слабите
страни на България, както и да бъдат откроени областите с по-висок от средния
потенциал за насърчаване на активния живот на възрастните хора.
„Анализ на специфичните национални и регионални предизвикателства и на
възможностите за насърчаване на активния живот на възрастните хора в сферата на
заетостта” – анализ на актуалното състояние и на факторите, оказващи влияние за
35
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постигане на активен живот на възрастните хора в следните аспекти, свързани със
заетостта:
- непрекъснато професионално образование и обучение;
- здравословни и безопасни условия на работното място;
- стратегии и подходи за управление във връзка с възрастта;
- услуги за възрастни работници във връзка със заетостта;
- превенция на дискриминацията по възрастов признак;
- данъчни системи/системи за обезщетения, благоприятстващи заетостта;
- прехвърляне и споделяне на опит;
- съвместяване на работа и грижи.
Анализ на специфичните национални и регионални предизвикателства и на
възможностите за насърчаване на активния живот на възрастните хора в сферата на
участието в обществото, анализ на актуалното състояние и на факторите, оказващи
влияние за активния живот на възрастните хора в следните аспекти, свързани с
участието им в обществото:
- сигурност на доходите;
- социално приобщаване
- доброволческа дейност на възрастните хора;
- учене през целия живот;
- участие в процесите на вземане на решения;
- подкрепа за лицата, занимаващи се непрофесионално с полагането на грижи
При анализа в тематична област „участие в обществото” са взети предвид
следните индикатори:
- доброволчески дейности: Процентен дял от населението на възраст 55+,
които осъществяват неплатена доброволческа дейност чрез различни
организации Грижа за деца, внуци: Процентен дял от населението на възраст
55+, които полагат грижи за своите деца/внуци (най-малко веднъж седмично);
- грижа за по-възрастни хора: Процентен дял от населението на възраст 55+,
които полагат грижи за възрастни или болни роднини (най-малко веднъж
седмично);
- политическо участие: Процентен дял от населението на възраст 55+, които
взимат участие в дейности като срещи на профсъюзи, политически партии
или групи за политическо действие.
„Анализ на специфичните национални и регионални предизвикателства и на
възможностите за насърчаване на активния живот на възрастните хора в сферата на
самостоятелния живот“ - в тази част следва да се осъществи анализ на актуалното
състояние и на факторите, оказващи влияние за активния живот на възрастните хора
в следните аспекти, свързани със самостоятелния живот:
- насърчаване на грижите за здравето и превенция на заболяванията
- подходящи жилищни условия и услуги;
- достъпен транспорт;
- среда, стоки и услуги, благоприятстващи активния живот на възрастните
хора Максимална степен на самостоятелност при дългосрочни грижи.
При анализа в тематична област „независим и самостоятелен живот в добро здраве” са
взети предвид следните индикатори:
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-

-

-

-

-

-

-

-

физическа активност: Процент от хора на възраст 55 и повече години, които
се занимават с физически упражнения или спорт най-малко 5 пъти в
седмицата;
достъп до здравна и стоматологична грижа: процентен дял на възрастните
хора на 55 и повече годишна възраст, които съобщават, че нямат
непосрещнати нужди от медицински и стоматологичен преглед;
условия за независим живот: процентен дял на възрастните хора на 75 и
повече годишна възраст, живеещи в самостоятелни домакинства или
домакинства от двама души;
среден разполагаем общ доход: съотношението на средния разполагаем доход
на хората на възраст над 65 към средния разполагаем доход на тези на
възраст под 65 години;
елиминиране на риска от изпадане в бедност: процентен дял на възрастните
хора на 65 и повече годишна възраст, които не са застрашени от изпадане в
бедност, при праг на бедността отговарящ на 50% от средния национален
приравнен разполагаем доход;
елиминиране на сериозните материални лишения за възрастните хора:
процентен дял от хората на възраст 65 и повече, които не търпят сериозни
материални лишения;
физическа сигурност на по-възрастната част от населението: процентен
дял на възрастните хора на 55 и повече годишна възраст, които не се
чувстват застрашени да станат жертва на тежко престъпление;
учене през целия живот: процент на хора на възраст 55-74, които са
получавали образование или обучение в период от четири седмици преди
изследването.

Възможности за използване на потенциала на възрастните хора и създаване на
капацитет и благоприятна среда за активен живот на възрастните хора на национално
ниво и на ниво NUTS 2” са взети предвид следните индикатори:
- очаквана предстояща продължителност на живота на възраст 55 г.;
- дял на годините живот в добро здраве в очакваната предстояща
продължителност на живота на възраст 55 години;
- психично благополучие;
- използване на информационни и компютърни технологии;
- социална свързаност;
- образователно равнище на възрастните хора.
•

Иновативен подход за насърчаване на здравословен, активен и достоен живот на
възрастните хора 39
P38F

В сборника са разгледани следните теми:
- демографската промяна;
- застаряването в Европейския съюз - стратегии, подход и насоки за
насърчаване на активния живот на възрастните хора;
- преглед на нормативната база и действащите мерки в областта на пазара на
труда във връзка със застаряването на населението и посрещане на
демографските предизвикателства;
39
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-

•

удължаване на живота на възрастните хора в добро здраве – иновативни
подходи за адаптиране на здравните и социалните услуги и дългосрочните
грижи към потребностите на възрастните хора;

Индекс на активния живот на възрастните хора, 2012 г. 40
P39F

Индексът включва следните области:
- заетост;
- обществено участие;
- независим и сигурен живот в добро здраве;
- създаване на капацитет и благоприятна среда за активен живот на
възрастните хора.
Според него България се намира на 22-о място.

3.3

Оценка на информацията

Наличната информация се състои от три типа данни:

1.
2.

„Демографски данни“– генерирани от НСИ
Регистри на налична социална инфраструктура – брой и капацитет и обхват на
социалните услуги, предоставяни от Столична община.

3.

Декларативни данни – това е информация събрана с метода на емпиричното
социологическо изследване, измерва субективни нагласи, самооценки, ефекти на
политики и т.н. Идентифицираните източници на информация очертават
нагласи и практики на възрастните хора спрямо заложените фактори на
политики спрямо тях само на национално ниво. Липсват данни на териториален
принцип и по-конкретно разбивка на групата на възрастните хора по градове.
Резултатите от тях, отнасящи се към основни направления на политиките,
насочени към активен живот на възрастните хора.
Трябва да се отбележи, че стратегическите документи, отнасящи се до темата,
следват логичната йерархия на заложените цели на европейско, национално,
областно и общинско ниво. Проблемът, който се забелязва в тях, е частта за анализ
на текущото състояние, в която липсват цитирани актуални данни на общинско
ниво.

3.4

Оценка на състоянието

1. Демография

40

Изследването е проведено сред страните от ЕС
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а) Дял от населението
В края на 2016 г. лицата на 65 и повече навършени години са 225 486, или 17.0% от
населението на област София (столица). В сравнение с 2015 г. делът на населението в
тази възрастова група нараства с 0.2 процентни пункта Процесът на застаряване е посилно изразен при жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на
възраст над 65 години е 20.0%, а на мъжете – 13.8%. Тази разлика се дължи на повисоката смъртност сред мъжете и като следствие от нея – на по-ниската
продължителност на живота при тях. Застаряването на населението води до
повишаване на неговата средна възраст 41 .
P40F

P

2. Социални услуги
На територията област София са разкрити и успешно функционират социални услуги
от резидентен тип за възрастни хора с увреждания и за стари хора. Наблюдаваната
тенденция е увеличаване броя на лицата, желаещи да бъдат настанени в Домове за
стари хора, като не се използват напълно възможностите на социалните услуги в
общността. Домовете за лица с увреждания не са в състояние да покрият
потребността на всички чакащи за настаняване 42 .
P41F

P

ОП „Социален патронаж” покрива всички 24 района и задоволява в известна степен
потребността от храна и социални контакти на застаряващото население.
Рискови групи сред старите хора (над пенсионна възраст) 43
P42F

Бедността и недостигът на финансови средства продължават да бъдат една от найчесто срещаните причини, хората да не ползват социални услуги. Във връзка с това
изключително важно е да се разширят услугите с ранна степен на интервенция,
насочени предимно към хората от третата възраст в относително добро състояние,
които са запазили способността си за самостоятелен начин на живот, но имат
изкючително ниски и недостатъчни доходи.
Целта тук трябва да бъде осигуряване на възможности за по-нататъшно личностно
развитие, за пълноценно участие в социалния живот (при желание и възможност
трудовия пазар) и за предотвратяване на последваща институционализация.
Стари хора с увреждания
Няма данни какъв е относителният дял на старите хора с увреждания спрямо общия
брой на лицата с увреждания в областта. Въпреки че тази целевата група ползва
социални услуги, предоставяни от Български червен кръст, Общинско предприятие
„Социален патронаж”, което обслужва 1612 лица, социални кухни, „Личен асистент”,

Данни на НСИ, публикувани в бележка Население и демографски процеси през 2016 година в област
София (столица) на Столична община, отдел Регионална икономика и анализи. Виж Приложение:
Структура на населението на София.
42 Изводи от Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Област София-град 2016 – 2020 г.
43 Идентифицирани спрямо доклада Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални
услуги в Столична община и Област София, 2016 г.
41
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„Социален асистент” и др., продължава да съществува потребност от предоставяне на
този тип услуга.
Стари хора, настанени в институции
На територията на област София-град специализираните институции за възрастни
лица са общо 7 на брой, като от тях: Дом за стари хора – 3 бр.; Дом за възрастни с
деменция – 1 бр.; Дом за възрастни с умствена изостаналост – 1 бр.; Дом за лица със
сетивни увреждания – 1 бр. и Военноинвалиден дом – 1 бр. Настанените лица в
специализираните институции за възрастни към месец декември 2015 г. са общо 812.
Самотно живеещи стари хора
На територията на град София самотно живеещите лица в над трудоспособна възраст,
обект на социално подпомагане и получаващи месечна помощ по чл. 9 от Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане, към 31.12.2015 г. са 45, в т.ч. до 65 години,
живеещи сами – 26; от 65-75, живеещи сами – 19.
Препоръки дадени в рамките на Областна стратегия за развитие на социалните услуги
в Област София-град 2016 – 2020 г.
•
Предоставяне на достатъчна подкрепа за ежедневните грижи в дома - помощ при
самообслужване, поддържане на хигиена, пазаруване, придружаване;
•
Осигуряване на социални контакти и психо-социална подкрепа;
•
Задоволяване на нуждите от предоставяне на достатъчни почасови/дневни
грижи;
•
Предоставяне на достатъчна психо-социална подкрепа;
•
Продължаване на добрата практика за въвеждане на информационните и
комуникационни технологии /ИКТ/ при обгрижването на възрастни хора в домашна среда
с цел оказване на навременна подкрепа при спешно възникнали ситуации. Това ще доведе
до оптимизиране на разходите за тях.
•
Предоставяне на грижа и подкрепа за хората в напреднала възраст в тяхната
домашна среда. Независимо от интереса и предпочитанията на част от хората към
услуги в специализирани институции, е необходимо да се разширяват разработените
модели на услуги в домашна среда, които позволяват запазването на самостоятелен
начин на живот.
•
Потребителите трябва да получат възможност за избор и да бъдат подкрепяни
при вземане на решение коя е услугата, която в максимална степен отговаря на
техните потребности;
•
Необходимо е да се работи в посока разкриване на междинни социални услуги
между болниците и специализираните институции, които да посрещат нуждата от
дългосрочна грижа без институционализация.
•
Необходимо е да се разкрият услуги в общността за стари хора, които излизат
от болнични заведения и са със здравословни проблеми, изискващи дългосрочна грижа.
Ако близките на тези хора не могат да им осигурят грижи в домашна среда,
алтернативата за тях са специализираните институции. Специализираните
институции обаче не са болнични заведения и не разполагат с необходимия медицински
персонал. Наред с това, настаняването на лежащо болни в специализирани институции
за социални услуги влияе и на останалите потребители в институцията – при
съществуващата материална база и ограничена възможност за самостоятелни стаи
съжителството е трудно и това дава отражение цялостно върху качеството на
услугите за всички настанени;
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•
Необходимо е да се прилага интегриран подход при структуриране на социалните
услуги за възрастни. По отношение на хората над 65 г. разграничаването на социалните
услуги от здравните е много трудно. При наличието на два различни бюджета за
социални и здравни услуги и делението между лечебни заведения и заведения,
предоставящи социални услуги, е необходимо социалните услуги за възрастни да се
разработват и предоставят в партньорство между ангажираните институции и
доставчици на услуги, имащи отношение към тази целева група, напр. Столична община,
държавните институции, лечебни заведения на територията на столицата, НПО и др.
•
Услугите следва да се предоставят въз основа на интегриран анализ на техните
потребности (включително здравословните), планиране и координация от страна на
всички ангажирани участници;
•
Трябва да се обхванат всички категории стари хора, включително бездомни и
просещи;
•
Необходимо е да се разработят и разкрият модели на превантивни социални
услуги с ранна степен на интервенция, имащи за цел предотвратяването на загубата на
независимостта на старите хора и тяхната социална изолация. Нужни са превантивни
модели на социални услуги, насочени към работа със семействата и близките;
•
Необходимо е да се укрепи капацитетът на областта /в частност общината/ и
на доставчиците на социални услуги за прилагане на интердисциплинарен подход при
предоставяне на социални услуги за стари хора, както и да се инвестира в човешки
ресурс, специалисти и екипи, подготвени да работят с тази рискова трупа. Необходими
са повече обучения и гериатрична специализация на ангажирания персонал. Затова
следва да се търсят партньорства с организациите, работещи в сферата на услуги, с
професионални организации и учебни заведения, подготвящи социални работници,
рехабилитатори и медицински персонал, както и взаимодействие с други организации,
имащи отношение към сферата на социални услуги за хора в третата възраст.
Предлаганите параметри съвпадат с тези, с които се мери индексът на Активния
живот на възрастните хора
1. Параметър „Заетост“
Показатели:
а) Коефициент на заетост за възрастовата група 55-59 г.
b) Коефициент на заетост за възрастовата група 60-64 г.
c) Коефициент на заетост за възрастовата група 64-69 г.
d) Коефициент на заетост за възрастовата група 70-74 г.
2. Параметър „Независим и сигурен живот в добро здраве“
а) Физическа активност: Процент от хора на възраст 55 и повече години, които се
занимават с физически упражнения или спорт най-малко 5 пъти в седмицата
b) Достъп до здравна и стоматологична грижа: процентен дял на възрастните хора
на 55+ годишна възраст, които съобщават, че нямат непосрещнати нужди от
медицински и стоматологичен преглед.
c) Условия за независим живот: процентен дял на възрастните хора на 75 и повече
годишна възраст, живеещи в самостоятелни домакинства или домакинства от двама
души.
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d) Среден разполагаем общ доход.
e) Елиминиране на риска от изпадане в бедност: процентен дял на възрастните хора
на 65+ годишна възраст, които не са застрашени от изпадане в бедност, при праг на
бедността отговарящ на 50% от средния национален приравнен разполагаем доход.
f) Елиминиране на сериозните материални лишения за възрастните хора: процентен
дял от хората на възраст 65+ г., които не търпят сериозни материални лишения.
g) Физическа сигурност на по-възрастната част от населението: процентен дял на
възрастните хора на 55+ годишна възраст, които не се чувстват застрашени да
станат жертва на тежко престъпление.
h) Учене през целия живот: процент на хора на възраст 55-74 г., които са получавали
образование или тренинг в четирите седмици, предхождащи анкетата.
3. Параметър „Създаване на капацитет и благоприятна среда за активен живот“
a) Очаквана предстояща продължителност на живота на възраст 55 г.
b) Дял на годините живот в добро здраве в очакваната предстояща
продължителност на живота на възраст 55 г.
c) Психично благополучие
d) Използване на информационни и компютърни технологии
e) Социална свързаност
f) Образователно равнище на възрастните хора.

3.5

Необходимост от изследвания

С оглед на проследяване на навиците и нуждите на хора от групата на третата възраст,
предлагаме изследване за качеството на живот на възрастните хора, което може да се
води от заложените по-горе параметри. За да бъдат идентифицирани специфичните
нужди по отношение на градското обитаване, то е важно да бъдат включени в него
всички райони на София. С оглед на изработване на целенасочени практики за
включване на възрастните хора в живота на столицата, трябва да се проучи наличната
инфраструктура на пенсионерските клубове, предоставените дейности там, като
отправна точка за изследване на навици за прекарване на свободното време на хора от
третата възраст.
--------------------------------------------------------------
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4. Подтема „Висше образование, учене през целия живот и
квалификация“
4.1

Описание

Образованието след гимназиален етап може да бъде разгледано през две основни
перспективи. От една страна, е формалното висше образование, а от друга, ученето
през целия живот с цел личностно развитие и (пре)квалификация. По отношение на града
тези теми имат следните проявления:
Висше образование в София, в т.ч. достъп, привлекателност на
университетите за студенти от София и останалата част от страната,
привлекателност за чуждестранни студенти, проявления на образователната
миграция от страната, възможности за реализация в резултат на висшето
образование
Учене през целия живот – концепцията за продължаващо обучение на хората
през целия им живот се разглеждат през наличната образователна инфраструктура
(в т.ч. публична и частна) в града и възможностите, които тя предоставя на
жителите на София. Пряката връзка на ученето през целия живот и пазара на труда
се осъществява през професионалното ориентиране, професионалното обучение,
придобиването на квалификации и умения.

4.2

Източници на информация
Стратегически документи

•

Стратегия "Европа 2020"

Основната разпозната цел (и индикатор) е процентът на завършилите висше
образование на възраст 30-34 години да достигне 36%.
•

Национална програма за развитие на България 2020

Мерките са ориентирани към постигането на целта от Стратегия "Европа 2020",
оформени в "Подприоритет 1.1 Осигуряване на достъпно и качествено образование за
развитие на личността чрез осъвременяване на системата на образование и
осигуряване на нейната адаптивност спрямо потребностите на пазара на труда",
включващ мерки за "Модернизация на образователната система за предоставяне на
достъпно и качествено образование". Мерките са насочени към осигуряване на
ефективно финансиране, насочено към резултатите от обучението и подкрепящо лица
от всички възрасти, независимо от социалния им статус; засилване взаимодействието
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между висшите училища и бизнеса; разширяване практическото обучение на
студентите и включване на работодатели и институции от трудовия пазар в
разработването и осъществяването на учебните програми с цел повишаване на
предприемаческите умения и пригодността за заетост; усъвършенстване модела на
акредитация и оценяване на качеството във висшето образование; сътрудничество
между институциите за висше образование и реалния сектор; създаване на регионални
центрове за върхови постижения и специализация.
•

Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022

Развитие на базата за висше образование и НИРД, програмите за устройване на млади
квалифицирани кадри – Използване на високата степен на изграденост на социалната
инфраструктура и концентрация на висши училища и изследователски центрове като
иновативен потенциал за регионалната икономика – обвързване на науката и висшето
образование с бизнеса.
•

Национална стратегия за демографско развитие на населението на РБ отчет 2014

Стратегията реферира към Схема по ОП „РЧР” "Създаване на заетост на младежите
чрез осигуряване на възможност за стаж". Това е в пряка връзка както с висшето
образование и възможностите за реализация след него, така и с политиките за учене
през целия живот.
По отношение на ученето през целия живот стратегията очертава за цел
разширяването на дела на учещите през целия живот и превръщането на ученето през
целия живот в елемент на националната народопсихология и култура. Стратегията
поставя фокус върху възрастните хора и необходимостта от подобряване на
условията на труд, приспособяване на работните места, инвестиране в ученето през
целия живот и премахване на пречките пред заетостта, включително тези, които са
свързани с дискриминация, въвеждане на устойчиви мерки и програми за поддържане на
активен живот на възрастните хора на пазара на труда и др. Разработване на
инструменти за идентифициране и признаване на знания, умения и компетентности,
придобити чрез неформално обучение и самостоятелно учене. Изграждане на трайни
навици за учене през целия живот, осигуряване на максимално добри условия за
непрекъснато професионално обучение и развитие и развиване на системата за
квалификация, преквалификация и продължаващо обучение.
•

Национална стратегия за учене през целия живот 2014

Стратегията реферира към висшето образование, като извежда възможност за
разработване на модел за признаване на резултати от учене, придобити в
професионалното образование и обучение от институциите в системата на висшето
образование. Същевременно към основните параметри за модернизиране на висшето
образование се добавят функционирането на триъгълника на знанието: връзка между
висше образование, научни изследвания и иновации за постигане на върхови постижения
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и регионално развитие; подобряване на управлението и финансирането на системата за
висше образование.
По отношение на самото учене през целия живот, стратегията е водещ документ на
национално ниво, очертаващ цели, мерки и параметри за развитието на тази политика
в страната. Отчетените данни за България показват ниско участие на възрастни (2564 г.) в УЦЖ (1.5% през 2012 г.). Това обстоятелство, съчетано с негативните
демографски тенденции, както и недостатъчно развитата система за продължаващо
обучение не подпомагат постигането на ускорен икономически растеж.
Стратегията очертава характеристиките на системите за професионално
образование и обучение. Най-основният извод е, че Системата за професионално
образование и обучение в България все още не може да осигури необходимите знания,
умения и компетентности, които се търсят на пазара на труда. Стратегията
очертава необходимостта от възможности за неформално обучение и придобиване на
умения и компетентности извън формалната образователна среда „чрез правене”.
Стратегията очертава необходимостта от развитие на доброволчеството и неговия
потенциал като инструмент за учене през целия живот и придобиване на умения и
компетенции. Стратегията очертава ролята на читалищата и културните центрове
като центрове за неформално обучение и самостоятелно учене.
•

Иновационна стратегия за интелигентна специализация на България

Стратегията засяга обвързването на образованието и потребностите на пазара на
труда. Според нея е необходимо обвързване на приема в българските висши училища с
нуждите от специалисти в тези области, увеличаване дела на завършващите
инженерни и точни науки и възпитание в инициативност при усвояване на ново знание.
Сегашната структура на образованието не е благоприятна за преминаване към растеж,
основан на иновациите. В столицата е съсредоточен капацитет за интелигентна
специализация във всички тематични области на ИСИС. Ето защо изборът на две от
тях е съобразен с капацитета за интелигентна специализация в останалите области
на ЮЗР. Така допълнителната подкрепа ще получат тематичните области
„Информатика и ИКТ” и „Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии”.
Близостта до столицата води до трайна тенденция на изнасяне на индустриалните
производства и до голямо разнообразие в нейната структура. Същевременно
близостта дава възможност за ползване на научната и иновационната инфраструктура
на столицата. Важно е да се засили сътрудничеството между научните организации,
висшите училища и бизнеса при обучението на студенти, специализанти, докторанти,
като специализацията на студенти се признава за трудов стаж. Необходимо е да се
подобри капацитетът на организациите, предлагащи услуги по професионално
ориентиране и обучението на специалисти. Завършилите средно и кандидатстващите
за висше образование трябва да разполагат с надеждна информация за
съществуващите и потенциални кариерни възможности, трябва да имат възможност
за информиран избор при избора на специалност с цел осигуряване на бъдеща реализация.
•

Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025
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Концепцията очертава тенденцията към моноцентризъм на столицата по отношение
на висшето образование. Всички големи градове, взети заедно, са съизмерими със София
като брой на населението, икономически принос, развитие на науката, висшето
образование, здравеопазването, изкуството и културата, което е признак на движение
към моноцентризъм.
•

Национална стратегия за регионално развитие

Стратегията очертава състоянието на Югозападния район за планиране по отношение
на броя хора с висше образование. Според нея по отношение на образователното
равнище районът е на първо място за 2010 г. по брой на хора с висше образование – 41%
при средно за страната 27.7%. На територията на Югозападния район са разположени
двадесет и четири университета (2 в Благоевградска област, 1 в област Перник, 1 в
Софийска област (Ботевград) и 20 в Област София-град и пет колежа (1 в Благоевградска
област и 4 в област София-град). В района (в София) е съсредоточена основната част на
звената за научноизследователската и развойната дейност в страната. Делът на
населението с висше образование е най-висок в Югозападния район (27.7%), което се
дължи на столицата. Високата степен на подсигуреност на базата за висше
образование се определя като потенциал за развитие и очертава цел за развитие на
базата за висше образование и НИРД, програмите за устройване на млади квалифицирани
кадри, използване на високата степен на изграденост на социалната инфраструктура и
концентрация на висши училища и изследователски центрове като иновативен
потенциал за регионалната икономика – обвързване на науката и висшето образование
с бизнеса.
•

Регионален план за развитие на ЮЗР

Според този план ангажиментите, поети от България за изпълнение до 2020 г. по
отношение на рано напусналите образование и обучение (18-24 навършени години) и на
населението на възраст 30–34 г. с висше образование, в ЮЗР вече са достигнати (по
данни за 2011 г.), но се очертава контрастиращата роля на София. Това е най-силно
урбанизираната територия в ЮЗР, както и в национален мащаб. Към централните силно
урбанизирани територии се отнася и град Благоевград. В тези градове е целесъобразно
да се модернизира основната инфраструктура и да се изгради инфраструктура на
информационното общество, да се развиват трансферът на технологии и иновации,
научноприложни и развойни изследвания, висше образование, сектори, генериращи висок
растеж в съответствие със защита на околната среда и културното наследство.
•

Областна стратегия за развитие - Софийска област 2014-2020

Данните, цитирани в стратегията, очертават разликата между София и Софийска
област. В областта лицата с висше образование съставляват 12,3% от навършилото 7
години население при 19,6% за страната. С най-голям дял е населението със средно
образование - 47,6%. Населението с основно и по-ниско образование възлиза на 52,3%,
което е значително по-високо от същия дял за страната (37%).
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По отношение на ученето през целия живот стратегията очертава като специфична
цел подобряването на достъпа до учене през целия живот и подпомагане адаптирането
на предприятията и работниците към глобализацията.
•

Областна стратегия за развитие на област София-град

Стратегията цитира данни за 2011/2012 г., според които във висшите учебни
заведения се обучават 106 390 студенти, което е 40,3% от всички студенти в
България. В колежите се обучават 3832 студенти, или 23,6% от колежаните в
страната. Широкият спектър от специалности и прием в тях невинаги е съобразен с
потребностите на реалната икономика и третичния сектор.
По отношение на ученето през целия живот стратегията определя като приоритет
повишаването на качеството на образованието и подобряване на достъпа до
образование на хората от различни социални и възрастови групи, като акцентира, че
този приоритет е насочен преди всичко към подобряване на връзката между
образованието и бизнеса и обвързването на програмите за обучение и преквалификация
с потребностите на региона и неговия производствен профил. Допуска се, че това ще
доведе по естествен път до повишаване на заетостта и мобилността на работната
сила. Като приоритет се извежда и преквалификацията и обучението в съответствие
с потребностите на региона за повишаване на мобилността на работната сила и
достъпността до пазара.
•

Стратегия за интелигентна специализация на София

Визията, очертана в стратегията, кореспондира с очертаните потенциали в
Националната стратегия за интелигентна специализация: "София - интелигентен и
креативен град на своите граждани", бидейки център на иновациите както на
национално, така и на регионално и европейско ниво, като развива технологиите връзката между научните изследвания и приложните иновации, които трансферира в
конкурентни продукти и успешни компании; таланта - инвестиция в човешки капитал и
стимулиране на иновативно и креативно мислене; толерантността - място, което е
отворено към таланти, хора и партньорства. София е разпознаваема като лидер на
новите технологии в областта на ИКТ, творческите индустрии и туризма.
За ученето през целия живот стратегията посочва като основна задача засилването
на ефектите върху столичната общественост на професионалното обучение и
квалификация и ученето през целия живот.

•

Стратегия за превенция на социалното изключване на СО

Стратегията очертава като приоритет осигуряване на адекватни възможности за
професионално образование и квалификация въз основа на индивидуален подход и
последващи действия за реализация.
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•

Стратегия за развитие на социалните услуги – СО

Стратегията адресира политиките за активно стареене, които най-общо целят учене
през целия живот, удължаване на трудовия живот, икономическа и обществена
активност след официалното пенсиониране и дълголетие в добро здраве. Според
анализа на потребностите от социални услуги програмите по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ допринасят и насърчват за участието в учене през
целия живот.
•

Стратегия за младите хора на Столична община (2017-2027)

Стратегията цитира данни за 2014/2015 г. относно общия брой на студентите през
учебната 2014/2015 г., които са 105 654, като от тях завършили през същата година са
2273 по данни на НСИ („София в числа 2015 г." - издание на Териториално статистическо
бюро - Югозапад на НСИ).
•

Стратегия за образование на СО

Стратегията очертава броя на хората с висше образование спрямо страната Столичната община е и с най-голям брой високообразовано население - тук 36.8% са с
висше образование (около два пъти по-високо от средния дял за страната), а лицата със
средно образование са 44,9%. Стратегията реферира към мерките, оформени в
Националната стратегия за учене през целия живот.
•

Общински план за развитие 2014-2020

Планът очертава концентрацията на висши учебни заведения в София и тяхното
териториално разпределение. В София са разположени най-много университети и
специализирани висши и научни институти, както и звена и лаборатории в областта на
науката и приложните научни изследвания. Увеличаването на инвестициите в
изследователска дейност и технологични разработки е основен показател за
динамиката в развитието на общинската икономика, основана на знанието. В
териториален аспект ВУ са разположени на територията на административни райони
Средец, Триадица, Оборище, Лозенец, Студентски и Младост. Високата концентрация на
висши училища дава основание да се очертаят две зони. Едната включва ЦГЧ (части от
райони Триадица, Средец и Оборище) и втората – Студентски град и части от район
Студентски.

Данни
Висше образование
● Студенти по образователно-квалификационна степен, гражданство, форми на
обучение, пол, форма на собственост на вишето училище - НСИ
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● Студенти по образователно-квалификационна степен и тесни области на
образованието - НСИ
● Студенти по образователно-квалификационна степен на образованието - НСИ
● Мобилни студенти по образователно-квалификационна степен и страна на
преходно образование - НСИ
● Завършили в образователна и научна степен „Доктор“ по пол и област на
образованието - НСИ
● Студенти, идващи от други градове в България – По университети
● Заетост на общежития – По университети
● Заетост и успеваемост на завършване на студенти по професионални
направления – Рейтингова система на висшите училища
● Статистика за професионалната реализация на студентите – Рейтингова

система на висшите училища/По университети
● ВУЗ по области (сравнение София/други градове) - НСИ
● ВУЗ и студенти по професионални направления - НСИ
● Привлекателност и рейтинг на ВУЗ в България (сравнение София/други градове)
– Рейтингова система на висшите училища
● Брой/процент хора с висше образование - НСИ
● Брой/процент хора с висше образование по области - НСИ
Учене през целия живот
● Центрове за професионално обучение и центрове за информация и професионално
ориентиране в София – Национална агенция за професионално образование и

обучение
● Обслужени в центрове за информация и професионално ориентиране - Национална

агенция за професионално образование и обучение
● Обучени в центрове за професионално обучение - Национална агенция за

професионално образование и обучение
● Предлагани обучения в центрове за професионално обучение - Национална агенция

за професионално образование и обучение
● Брой частни центрове за обучение по сектори и брой курсисти в тях – Няма

данни
●
●
●
●

Центрове за обучение по занаяти – Няма данни
Обучени лица в центровете за занаяти – Няма данни
Курсове за обучение в читалища и културни центрове – По читалища
Преминали през доброволчески дейности – Няма данни

Монографии, изследвания, дисертаци и др.
● Изследване за предпочитани професии – Алфа Рисърч
● Демотивираните българи – ИЦ Тренд
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4.3

Оценка на информацията

Налице е достатъчно информация за взимане на информирано решение по отношение
дългосрочното развитие на града в посока ролята на висшето образование и ученето
през целия живот. Стратегически темите са достатъчно добре подсигурени, има
достатъчна консистентност между стратегиите на различните нива и може да се
допусне, че полето, в което трябва да бъдат взети решения, е достатъчно добре
подсигурено от гледна точка на политики на различни нива.

4.4

Оценка на състоянието

Параметри и показатели
Университети по области (сравнение София/други градове) – НСИ
В София има 24 висши учебни заведения. Значително по-висок брой от средния за
областите в страната (3,7). В останалата част от страната има 30 висши учебни
заведения.

ВУЗ по професионални направления - НСИ
В София се осъществява обучение по всички професионални направления. Най-много ВУЗ
предлагат обучение в сферите „Стопански науки и администрация“ (15), „Технически
науки и технически професии“ (10), „Информатика“, „Изкуства“ и „Сигурност и
безопасност“ – по 8.
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Привлекателност и рейтинг на университетите в България (сравнение София/други
градове) – Рейтингова система за висшите училища в България
Данните са налични в рейтинговата система на университетите, находяща се на
http://rsvu.mon.bg/rsvu3/. Препоръчва се последващо изследване, което да анализира
популярността и привлекателността на университетите в София спрямо останалите
в страната по професионални направления.
Брой студенти по университети в София - НСИ
Средният брой студенти в София между 2010 и 2016 г. е ~108 000. Следващата таблица
илюстрира данните по университети:

Университет/общ
брой
студенти
(всички ОКС)

201
0/
201
1

201
1/
201
2

201
2/
201
3

201
3/
201
4

201
4/
201
5

201
5/
201
6

2016/
2017

Средн
о

Академия
на
Министерство на
вътрешните
работи

1
131

1
09
2

1
160

1
223

1
277

1
223

1 263

1 196

54

20
8

150

139

107

169

1
287

1
20
6

1
077

957

827

1 137

Висш
евангелски
богословски
институт
Висше строително
училище
"Любен
Каравелов"

333

189

1
301

1
30
4
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Висше
транспортно
училище
"Тодор
Каблешков"

3
476

Висше училище за
подготовка
на
свещенослужители
,
открито
от
мюсюлманското
изповедание
в
България

57

Висше училище по
застраховане
и
финанси

1
78
6

Висше училище по
телекомуникации и
пощи

3
577

3
42
9

3
243

3
190

3
023

2 665

3 229
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87

80

88

94

75

1
674

1
728

1
60
9

1
316

1
396

1 412

1 560

-

-

-

-

-

80

141

111

Военна академия "Г.
С. Раковски"

712

70
0

60
5

601

749

849

841

722

Колеж
енергетика
електроника
структурата
Техническия
университет
София

по
и
в
на
60
4

536

549

49
4

537

512

496

533

Колеж
мениджмънт,
търговия
маркетинг

по
1
63
3

1
38
3

1
26
6

915

617

603

391

973

58

26

6

4

-

-

-

24

-

и

Колеж
по
строителство в
структурата
на
Висшето
строително
училище
"Л.
Каравелов"
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Колеж
по
телекомуникации и
пощи (закрит)
Лесотехнически
университет

1
011

3
106

85
8

3
149

740

792

1
153

3
166

3
011

2
99
0

2
813

2 674

2 987

96
3

916

957

927

772

1 251

940

Медицински колеж в
структурата
на
Медицинския
университет
София (София)

83
2

937

955

92
8

Медицински
университет
София

5
84
8

6
261

6
748

6
935

7
347

7
277

8 396

6 973

4
167

2
971

2 645

3 029

-

Минно-геоложки
университет "Св.
Иван Рилски"

2
56
8

2
543

2
412

3
89
5

Национална
академия
за
театрално
и
филмово изкуство
"Кръстьо Сарафов"

60
7

60
8

546

535

539

685

684

601

Национална
музикална академия
„Проф.
Панчо
Владигеров”

80
2

663

637

726

Национална
спортна академия
"В. Левски"
Национална
художествена
академия
Нов
български
университет

Софийски
университет "Св.
Климент Охридски"

3
125

785

770

716

70
6

3
284

3
34
0

3
326

3
252

3
132

2 915

3 196

98
0

934

910

966

98
3

96
7

98
8

1
00
2

13
145

13
196

12
59
6

11
931

11
071

10
507

9 796

11 749

24
051

24
470

24
335

23
973

23
60
4

23
247

22
549

23 747
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Театрален
колеж
"Любен Гройс"

32

Технически
университет
София

12
88
5

12
532

18
073

19
26
0

53

58

66

56

43

50

11
770

10
97
6

10
30
4

9
455

9 261

11 026

22
011

23
821

23
02
0

23
458

21
984

21 661

5
211

5
20
4

4
875

4
62
6

4
142

3
850

3 306

4 459

Университет
по
библиотекознание
и информационни
технологии

1
748

1
84
0

1
93
9

2
05
8

2
231

2
250

2 234

2 043

Филиал
на
Американски
университет
в
България (София)

-

49

49

44

40

52

47

47

Химикотехнологич
ен и металургичен
университет

3
97
8

3
70
6

3
70
8

3
740

3
502

3
228

2 978

3 549

Общо
област
София-град

109
09
6

111
180

111
90
5

108
70
9

105
517

1015
04

108
305

Университет
национално
световно
стопанство

-

за
и

Университет
по
архитектура,
строителство и
геодезия

39

110
222

Приходящи студенти от страната към София – данни от университети
Данните не са налични в НСИ, но са поискани от университетите в София. По всяка
вероятност университетите водят собствена статистика на приходящите
студенти. Тези данни са необходими, за да се изчисли броят приходящи нови студенти
към града. Към момента са налични данни за 2016 и 2017 г. относно настанените в
общежития на софийските университети. Тези данни могат да дадат известна
представа за идващите от провинцията студенти, но трябва да се вземе предвид, че
общежитията покриват малка част от жилищните нужди. В този смисъл тези данни
могат да бъдат само ориентировъчни.
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Униве
рсите
т

Наст
анени
11/201
6

Нас
тане
ни
3/201
6

Среден
брой
студен
ти
20102016

ВСУ

423

527

1137

ВТУ

436

454

3229

ВУТП

321

309

111

ЛТУ

1323

1244

2987

МГУ

685

731

3029

МУ

1830

1953

6973

НАТФ
ИЗ

266

261

601

НМА

495

535

726

НСА

1254

1280

3196

НХА

278

268

966

ССО

298

301

СУ

6191

6138

23747

ТУ

4736

4538

11026

УАСГ

2104

2128

4459

УНСС

4699

4853

21661

Съпостав
ка среден
брой
настанен
и спрямо
среден
брой
студент
и

Прогноза студенти
от провинцията брой настанени в
общежития
+10%
неуспешно настанени
(допускане)

42%

588,7

14%

767,9

284%

326,1

43%

1582,2

23%

1010,9

27%

2588,8

44%

323,6

71%

587,6

40%

1586,6

28%

369,6
0

26%

8539,2

42%

5739,6

47%

2561,9

22%

6942,1
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ХТМУ

1371

1380

3549

Общо

26710

2690
0

108 305

39%

1730,4

25%

37635,5

Студенти по области на образованието - НСИ
Следващата таблица предоставя данни за студенти по различни направления в София.
Най-много студенти се обучават в направленията „Стопански науки и администрация“,
„Технически науки и технически професии“, „Науки за обществото и човешкото
поведение“ и „Здравеопазване“

2010/
2011

2011
/201
2

14 ПОДГОТОВКА НА УЧИТЕЛИ И
3820
НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

4135

21 ИЗКУСТВА
22 ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

Направление

2012/
2013

2013
/201
4

2014/ 2015/ 2016/
2015 2016 2017 Средно

4239

4275

4338

4269

3995

4153

5048

5106 5048

5075

5049

5053

4748

5018

6377

5999 5778

5610

5206

4926

4675

5510

31 НАУКИ ЗА ОБЩЕСТВОТО И
13366
ЧОВЕШКОТО ПОВЕДЕНИЕ

1281
5

1231
12840 5

32 ЖУРНАЛИСТИКА , МАСОВА
КОМУНИКАЦИЯ
И
2607
ИНФОРМАЦИЯ

2713

2807

34 СТОПАНСКИ НАУКИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

16892

1770
1841
8
19005 9

1734
17367 2

17051 17683

38 ПРАВО

4124

4447 4366

4547

4536

4580

4547

4450

42 ПРИРОДНИ НАУКИ

754

750

744

733

720

686

736

И

762

1127
12266 12118 8

2882 2826

2814

2353

12428

2715

44 ФИЗИЧЕСКИ И ХИМИЧЕСКИ
2268
НАУКИ

2295 2107

2294

2143

1664

1499

2039

46
МАТЕМАТИКА
СТАТИСТИКА

491

401

333

343

366

357

379

4098

4093 4231

4558

4437

4565

4827

4401

48 ИНФОРМАТИКА

И
365

70

52 ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
ТЕХНИЧЕСКИ ПРОФЕСИИ

1637
1573
0
15537 8

1331
14821 6

1294
8

14943

54 ДОБИВ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ
1871
ТЕХНОЛОГИИ

1835 1707

2181

2317

1935

1752

1943

58
АРХИТЕКТУРА
СТРОИТЕЛСТВО

8047 7630

7363

6739

6128

5288

7024

62 АГРАРНИ НАУКИ, ГОРСКО
СТОПАНСТВО И АКВАКУЛТУРИ 1188

1173

1138

1132

1122

1154

1174

1154

64 ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

380

412

448

489

541

576

627

496

72 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

7709

8328 9010

9422

9833

1000
2

11158 9352

76 СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

463

470

496

555

543

498

500

3086

3237 3295

3213

3167

3043

2718

3108

718

727

686

687

591

604

568

654

85 ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА
1484
СРЕДА

1418

1311

1309

1196

1036

971

1246

86
СИГУРНОСТ
БЕЗОПАСНОСТ

2417

2566

2720

2985

2968

2894

2680

89 ДРУГИ НЕОПРЕДЕЛЕНИ
6293
СПЕЦИАЛНОСТИ

5326 5831

6103

5598

5795

4892

5691

Grand Total

1102
22

1119
05

1087
09

10551 1015
7
04

81
СПОРТ,
ТУРИЗЪМ
ХОТЕЛИЕРСТВО
84
УПРАВЛЕНИЕ
СУХОПЪТЕН,
ВОДЕН
ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ

И
15874

И
7972

473

И

НА
И

И
2213

109096

11118
0

108305

Чуждестранни студенти - НСИ
Налице е тенденция на увеличаване на чуждестранните студенти в София.

Учебна година

Общо

2010/2011

4164

2011/2012

4863

71

2012/2013

5180

2013/2014

4902

2014/2015

5220

2015/2016

5093

2016/2017

6151

За последните 6 години в София са започнали обучение общо 35 573 чуждестранни
студенти. Най-голям брой чуждестранни студенти идват от Турция, Гърция и
Македония, следвани от Сърбия, Молдова и Кипър.
Държава на предишно обучение

Общо студенти 2010-2016

ТУРЦИЯ

11 948

ГЪРЦИЯ

9473

МАКЕДОНИЯ

2420

СЪРБИЯ

1476

МОЛДОВА

1163

КИПЪР

1110

УКРАЙНА

934

ИТАЛИЯ

804

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО 588
ГЕРМАНИЯ

577

РУСИЯ

419

72

СИРИЯ

385

САЩ

355

АЛБАНИЯ

329

ИЗРАЕЛ

286

КИТАЙ

205

ФРАНЦИЯ

177

КАНАДА

152

КАЗАХСТАН

133

НИГЕРИЯ

132

ПАЛЕСТИНА

127

АРМЕНИЯ

122

ИРАК

122

ЛИВАН

115

ИНДИЯ

111

ВИЕТНАМ

103

ШВЕЦИЯ

98

ЙОРДАНИЯ

95

КОСОВО

94

МАРОКО

93

73

ИСПАНИЯ

92

НОРВЕГИЯ

89

ИРАН

83

ЕГИПЕТ

70

ПОЛША

68

ИРЛАНДИЯ

55

ЛИБИЯ

52

УНГАРИЯ

51

ТУНИС

48

АВСТРИЯ

42

АЗЕРБАЙДЖАН

39

БЕЛГИЯ

35

ХЪРВАТСКА

35

ШВЕЙЦАРИЯ

35

МОНГОЛИЯ

33

ПОРТУГАЛИЯ

32

ГРУЗИЯ

32

РУМЪНИЯ

32

ЯПОНИЯ

31

74

ПАКИСТАН

26

СЕВЕРНА КОРЕЯ

25

ЮЖНА КОРЕЯ

25

АВСТРАЛИЯ

25

БРАЗИЛИЯ

24

НИДЕРЛАНДИЯ

23

ЧЕХИЯ

21

АФГАНИСТАН

20

БЕЛАРУС

18

ЛИТВА

18

КУВЕЙТ

16

АЛЖИР

15

БАНГЛАДЕШ

14

ЙЕМЕН

13

ЮЖНА АФРИКА

12

КОТ Д'ИВОАР

12

ЧЕРНА ГОРА

11

УЗБЕКИСТАН

11

СЛОВАКИЯ

11

75

БОСНА и ХЕРЦЕГОВИНА

10

КОНГО

10

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

8

ФИНЛАНДИЯ

8

КИРГИЗСТАН

7

ЕСТОНИЯ

7

ЛЮКСЕМБУРГ

6

ДАНИЯ

6

САУДИТСКА АРАБИЯ

6

КУБА

6

ЛАТВИЯ

6

ГАНА

5

СУДАН

5

БУТАН

4

МАЛТА

4

ТАДЖИКИСТАН

4

КАМЕРУН

3

СЛОВЕНИЯ

3

ИНДОНЕЗИЯ

3

76

КОЛУМБИЯ

3

ВЕНЕЦУЕЛА

3

МЕКСИКО

2

КАТАР

2

ЗИМБАБВЕ

2

АНГОЛА

1

ПЕРУ

1

ЕТИОПИЯ

1

ЗАМБИЯ

1

НАУРУ

1

ШРИ ЛАНКА

1

УРУГВАЙ

1

ВАТИКАНА

1

ФИЛИПИНИ

1

БУРКИНА ФАСО

1

ЧИЛИ

0

КОСТА РИКА

0

РУАНДА

0

ТАЙЛАНД

0

77

ТАЙВАН

0

НИГЕР

0

ДОМИНИКАНСКА РЕПУБЛИКА

0

Grand Total

35573

Брой/процент хора с висше образование в София - НСИ
Според стратегията за образование на Столична община процентът на хората с висше
образование в столицата е 36.8%.
Реализация на пазара на труда спрямо висше образование – Рейтингова система на
висшите училища
Изчисления за реализацията са правени в рейтинговата система на висшите училища.
Препоръчва се последващо изследване, фокусирано конкретно върху София, чрез което
да може да се отговори на въпросите, свързани с възможностите пред
новозавършилите студенти в рамките на града.
Учене през целия живот
Възможности за професионално ориентиране - центрове и услуги - НАПОО
На територията на София функционират 23 Центъра за информация и професионално
ориентиране, регистрирани в Националната агенция за професионално образование и
обучение (НАПОО).
Обслужени лица в центрове за професионално ориентиране - НАПОО
Според данни на НАПОО обслужените в центровете за информация и професионално
ориентиране за 2016 г. са:
Обслужени от ЦИПО лица в София

2016 г.

1. Общ брой на обслужените клиенти

640

2. Брой издадени документи за предоставени 348
услуги по професионално ориентиране
3. Брой клиенти по групи

-

- ученици

96

- заети лица

92

78

- безработни лица

167

4. Брой клиенти, насочени от бюрата по труда

218

5. Брой клиенти, посетили ЦИПО по свое желание 67

Центрове за професионално образование и обучение по сфери - НАПОО
Според данни на НАПОО на територията на София функционират 466 центъра за
професионално обучение. Най-много курсове се предлагат в сферата на
строителството, промишлеността, хотелиерство/ресторантьорство и туризъм.
Предлаганите курсове, според наличната статистика на сайта на НАПОО, са следните:

Обучени лица в центровете за професионално образование и обучение - НАПОО
През центровете за професионално образование и обучение между 2010 и 2016 г. са
преминали 131 908 души. Графиката по-долу показва разбивка по сферата на обучение.
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Следващата графика показва същите данни, но в табличен вид:

Row Labels

2010

2011

212 Музикални и сценични
изкуства

201
2

201
3

1

71

2014

2015

2016

3

2

213 Аудио-визуални изкуства
и техники; производство на
медийни продукти

219

419

747

1314

1183

1033

214 Дизайн

3

19

51

79

51

12

1

3

215 Приложни
занаяти

изкуства

и
7

322
Библиотечноинформационни
науки
и
архивистика

2

3

341 Търговия на едро и дребно

167

154

544

589

611

97

342 Маркетинг и реклама

187

238

270

141

328

54

22

292

143

355

145

99

49

655

510

821

418

310

343 Финанси, банково
застрахователно дело

и

344 Счетоводство и данъчно
облагане

1

80

345
Администрация
управление
346
Секретарски
административни
дейности

и
13

509

255
2

108
9

909

657

386

51

100
3

553

915

620

236

79

61

4

1

93

181

402

314

84

130
8

1137

и
офис
17

347 Трудов живот
481 Компютърни науки

6

482 Приложна информатика

402

384

814

192
2

521
Машиностроене,
металообработване
и
металургия

72

584

734

670

472

436

731

127
0

1172

1610

1982

522
Електротехника
енергетика

и

523
Електроника
автоматизация

и

692

3

523
Електроника,
автоматика, комуникационна
и компютърна техника

75

206

266

193

105

20

524 Химични
технологии

24

53

120

258

63

53

525
Моторни
превозни
средства,
кораби
и
въздухоплавателни средства

466

218
1

289
8

3521

473
8

3970

541 Хранителни технологии

1

118

127

285

324

493

64

12

13

1

161

56

продукти

и

542
Производствени
технологии
–
текстил,
облекло, обувки и кожи
543
Производствени
технологии
–
дървесина,
хартия, пластмаси и стъкло
544 Минно дело, проучване и
добив на полезни изкопаеми

3

20

49

24

27

81

581 Архитектура, урбанизъм и
геодезия

582 Строителство
582
Строителство
геодезия

и

621
Растениевъдство
животновъдство

и

622 Градинарство (паркове и
градини)
622
Озеленяване
цветарство

15

30

13

28

1

46

510

841

839

108
0

802

639

15

69

109

81

256

187

547

479

53

77

103

82

112

135

75

50

28

2

1

7

и
10

623 Горско стопанство

9

16
34

624 Рибно стопанство
640 Ветеринарна медицина
723 Здравни грижи
724 Дентална
зъботехника

101

медицина

10

726 Терапия и рехабилитация
работа

10

209

399

401

116

47

30

12

30

20

31

13

97

2

327

185

436

356

1115

1056

168

и

725 Медицинска диагностика
и лечебни технологии

762 Социална
консултиране

18

и
19

64

762 Социални дейности

156

142

811
Хотелиерство,
ресторантьорство
и
кетеринг

243

783

70

972

205
7

82

812 Пътувания, туризъм и
свободното време

176

813 Спорт

322

494

420

376

326

197

302

124

251

257

814 Услуги за дома
815 Фризьорски и козметични
услуги

100

435

107
9

136
1

1546

1515

1451

840 Транспортни услуги

72

486

393

454

161

179

851 Технологии за опазване на
околната среда

2

11

39

18

29

4

861
Защита
на
собствеността и личността

7

78

861 Сигурност

4

150
3

721
5

803
2

725
8

9173

8441

50

624
5

214
38

238
42

278
34

2816
5

24334

Grand Total

Центрове за обучение по занаяти – Занаятчийска камара
Областите, в които може да се придобие занаятчийска диплома, са описани в Закона за
занаятите, Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2, т. 1. Според информация от Регионалната
занаятчийска камара след изменения в закона от 2011 г. обучения в камарата не се
провеждат. Няма информация къде се провеждат тези обучения.
Обучени лица в центровете за занаяти – Занаятчийска камара
По информация от Регионалната занаятчийската камара няма данни за лицата,
преминали обучения за занаятчийски дейности.
Курсове за обучение в читалища и културни центрове – РЕКИЦ „Читалища“ към МК
Според Регионално експертно-консултантски и информационни центрове "Читалища" София към Министерство на културата, в читалищата се провеждат ограничен брой
обучения, основно насочени към деца и младежи, в сферите на изкуствата.
Частни курсове за обучение и хора, преминали през тях
Липсват данни за обучителни курсове и техния обхват отвъд официално
регистрираните по професионално обучение (напр. езици, изкуства, меки умения).
Преминали през доброволчески дейности
Няма данни.
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4.5

Анализ

В София има много висок брой лица с висше образование, което може да се разглежда като
потенциал за развитие на града. В същото време обхватът на социалните услуги и
дейности, насочени към учене през целия живот, е изключително малък, съответно той
не съответства на стратегически заложените цели. В този смисъл налице е
разминаване между целите на национално, регионално и местно ниво и механизмите на
тяхното осъществяване. Необходимо е взимането на решения и реализирането на
мерки за определяне на местното значение и роля на висшето образование и на обхвата
на социалните дейности, насочени към учене през целия живот, включващо целия
спектър от дейности от училищно ниво до активиране на потенциала на възрастните
хора и включването им в дейности за учене през целия живот (двустранно – като
обучавани и като обучаващи). Необходимо е да се обмисли какъв е потенциалът за
увеличаване на обхвата на дейност на читалищата и на занаятчийските сдружения –
читалищата са вече съществуваща база и са оформени като местни културни
центрове, но ролята им по отношение на обучения и учене през целия живот е
ограничена. В същото време не е ясно по какъв начин занаятите предават знания през
поколенията и как точно се осъществява официалното обучение.
Според представителното за страната изследване на „Алфа Рисърч“ през юни 2017
относно предпочитани професии се оформят две водещи такива за последното
десетилетие – „лекар“ и „компютърен програмист“. Според изследването, ако този
тренд е индикатор за доброто състояние, увеличаващия се брой компании и
популярност на ИТ сектора, то перспективите пред кадровото обезпечаване на
медицинските грижи са повече от тревожни. Особено ако се отчете и продължаващата
емиграция на лекари и медицински сестри. Икономистите остават трети по
предпочитание, запазвайки непроменен дела си за последните 10 години (20%). В тази
връзка може да се допусне, че в София има достатъчно добри условия за придобиване на
висше образование в тези сфери.
В същото време изследването засяга и ученето през целия живот. Според него едва 13%
от българите са преминали някакви курсове за обучение или повишаване на квалификация
през последните две години. Относително най-популярни са курсовете за
преквалификация (5.4%), следвани от шофьорските курсове (2.7%). Едва след тях
остават
университетското
образование
(2.4%),
обучения
по
различни
компетентности – езикови, компютърни и пр. (2.3%), и курсове, свързани с хобита
(1.2%). Цитирани са и данни на Евростат, според които през 2016 8% от населението
между 18 г. и 64 г. са участвали в обучителни или образователни курсове в последните
четири седмици. Въпреки това се очертава разликата между достъпа до такива услуги
и включването на хора в тях спрямо малки и големи населени места – в по-големите
населени места има повече курсове и съответно повече записани хора. Според
изследването „Демотивираните българи“ на ИЦ „Тренд“ ниски дялове на демотивирани
българи има при хората с висше образование, а най-сериозно натрупване на хора със
средно образование – над половината от попадащите в тази група (53%). Данните
еднозначно показват, че високото образование дава по-високи шансове за по-добра
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реализация. По тип населено място, без изненада, най-висок дял на демотивираните
българи има в селата – 42%. В областните градове делът е малко под една трета, а в
малките градове – 22%. Най-нисък дял от целевата група се отчита в столицата – едва
7%. На национално ниво 37% пък биха се включили в курсове за квалификация, за да си
намерят по-лесно работа. 7% за столицата, въпреки че са малък процент спрямо
другите, се изразяват във висок брой хора в рамките на града, които попадат в тази
група – 91 000 души (на база 1,3 млн. население в София).
Стратегическото планиране в сферата на висшето образование и ученето през целия
живот би позволило, от една страна, използването на потенциала на София по
отношение на концентрацията на хора с висше образование Важно е да се отбележи, че
по отношение на висшето образование политиките се ръководят до голяма степен от
националните приоритети. В този смисъл ролята на висшите училища в рамките на
града зависи до голяма степен от отделната им инициативност по отношение на
участието им на местно ниво. Възможно влияние на университетите в рамките на
града е те да компенсират недостатъчната ефективност на системите за
професионално обучение и учене през целия живот и да реализират инициативи, които
да подпомагат придобиването на нови знания и умения, както и да осъществяват връзка
с бизнеса и ключовите сектори за икономическо развитие. Феноменът „изтичане на
мозъци“ изисква по-задълбочено вглеждане в конкурентоспособността на
университетите, връзките между научна работа и развойна дейност, приложимост и
качество на образованието. Този проблем не е валиден само за София, а и за страната.

4.6

Заключение

Налице са достатъчно данни за взимане на информирано решение за бъдещото развитие
на града по отношение на висшето образование и ученето през целия живот. Данните
позволяват и иницииране на дебат по темата с участието на университети, центрове
за квалификация, целеви групи. Необходимо е въвличането на държавата, за да се оцени
по какъв начин националната политика може да повлияе в дългосрочен план върху
възможностите за личностно и професионално развитие чрез висше образование и
учене през целия живот върху живота в столицата.

4.7

Необходимост от изследвания

В рамките на националната стратегия за висше образование да се изследва
привлекателността на ВУЗ в София по професионални направления и по този начин да се
види кои са най-привлекателните. На базата на това ще може да се определят
коефициенти за „най-вероятна образователна миграция“ и привлекателност на
студентите в София спрямо останалите, евентуално да се вземат решения за алокация
на някои университети извън столицата и/или създаването на нови такива, по
професионални направления в други градове, оптимизация на мрежата и др. С
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оценяването на привлекателността и престижа на софийските университети, може да
се очертаят „най-силни“ страни на висшето образование в София, което да помогне за
по-нататъшната специализация на града в определени сектори. В тази връзка е
необходимо и да се изследва качеството на висшето образование в София, което да
позволи по-задълбочено вглеждане в потенциала на града и ролята на университетите
в него, както и в конкурентните предимства на университетите спрямо тези в
чужбина.
По отношение на ученето през целия живот е необходимо да се изследва доколко
възможностите, които различните частни и държавни организации в тази област
популяризират дейността си и доколко те са достигнали до потенциални ползватели,
какъв е ефектът им върху различни възрастови групи и доколко перспективата за
придобиване на нови знания и умения се възприема от хората в града. Необходимо е да се
потърси допълнителна информация за приложимостта на професионалните обучения в
съответния сектор, за да се оцени доколко те са адекватни за преквалификация и
започване на работа. Необходима е оценка на потенциала на читалищата и бъдещето на
занаятчийските дейности.
--------------------------------------------------------------

5 Подтема „Пазар на труда - заетост, безработица,
трудова мобилност“
5.1

Описание

Темата „Пазар на труда“ най-общо се разделя на три направления. От една страна,
заетостта на трудоспособното население. На следващо място, безработицата сред
трудоспособното население и на последно място възможностите за трудова
мобилност. Важно е да се отбележи, че в условията на пазарна икономика, тези процеси
са до най-голяма степен повлияни от икономическите условия и икономическото
развитие, и то не само на градско, но и на национално ниво. В този смисъл, ролята на
държавата се ограничава до поддържаща – чрез предоставяне на определени социални
услуги, мерки, връзката между пазара на труда и образованието, уменията, които се
натрупват в образователната система и други връзки между икономика и управление.
Тук е важно да се отбележи, че трудовите пазари могат да се разглеждат през много и
различни перспективи. В случая с обобщението на информацията по-долу ще бъде
очертан определен социален аспект – уязвими групи хора спрямо пазара на труда, както
и феномени като умения, равнопоставеност и връзки между образование и пазар на
труда.
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5.2

Източници на информация

Стратегически документи
•

Национална програма за развитие на България

Основен приоритет в програмата е „повишаване качеството на човешкия капитал и
засилване връзката му с пазара на труда“. Към него се оформя подприоритет
„Подобряване на качествените характеристики на работната сила има за цел
повишаване на конкурентоспособността, гъвкавостта и устойчивостта на
човешките ресурси“. Ключови дейности на подприоритета са популяризиране на
ученето през целия живот сред всички слоеве на населението; внедряване на система за
прогнозиране на потребностите на пазара на труда от работна сила; разработване
съвместно с бизнеса на стандарти и учебни програми за придобиване професионална
квалификация съвместно с бизнеса; осигуряване на възможности за професионално
обучение и придобиване на ключови компетентности на заети и безработни лица;
укрепване на връзките между институциите за образование, обучение и реалния
сектор; внедряване на иновативни практики за управление на човешките ресурси,
съобразени с принципите за равенство между половете и недопускане на
дискриминация; подобряване качеството и условията на труд в предприятията.
•

Национална програма за реформи на РБ – актуализирана 2017 г.

Националният план за действие по заетостта се определя като основен инструмент.
През 2017 г. се планира осигуряването на заетост на над 23 хил. безработни и на
обучение на над 11 хил. безработни. За подобряване на съответствията между търсени
и предлагани умения и увеличаване на шансовете за заетост на търсещите работа
лица, ще продължат да се предоставят обучения, съобразени с потребностите на
работодателите и характеристиките на различните целеви групи на политиката по
заетостта. Ще бъдат организирани обучения по заявка на работодател по над 30
професии, по които има дефицит на специалисти на пазара на труда в България. С
осигурения финансов ресурс по ОПРЧР през 2017 г. се предвижда 35 хил. безработни и
неактивни лица, от които 18.5 хил. младежи, да бъдат включени в обучение и заетост.
Предвижда се 27 хил. заети лица да повишат своята квалификация, в т.ч. преминали
специфични обучения за конкретното работно място.
През 2017 г. ще продължи насърчаването и разкриването на работни места за обучение
чрез работа. Продължава изпълнението на насърчителната мярка за „зелени работни
места“, регламентирана в ЗНЗ, която, от една страна, подкрепя разкриването на
работни места, които допринасят за опазване на околната среда, а от друга –
осигурява заетост на лица останали без работа за период по-дълъг от 6 месеца.
Допълнителни значителни възможности за генериране на „зелена“ заетост се
осигуряват от инвестициите в дейности, допринасящи за устойчивото управление на
водния сектор и на отпадъци.
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В изпълнение на политиката за насърчаване на инвестициите, по реда на ЗНИ и ППЗНИ с
приоритет се насърчава осъществяването на инвестиционни проекти, създаващи
работни места за квалифицирани специалисти във високотехнологични производства и
услуги, както и в райони с висока безработица. Проектите се насърчават с
административни и финансови стимули, в т.ч. с финансово подпомагане за обучение на
персонала и за частично възстановяване на разходите за осигурителни и здравни вноски
за разкритите с проектите нови работни места.
Приоритетът фокусира политиките върху:
• Осигуряване на възможности за заетост и за повишаване на доходите от труд;
За намаляване на регионалните диспропорции на пазара на труда през 2017 г. ще
стартира изпълнението и на нова мярка, насочена към насърчаване на безработни лица,
включително младежи от специализирани институции или ползващи социални услуги в
общността от резидентен тип, завършили образованието си, за наемане на работа в
населено място, отстоящо на повече от 50 км от населеното място по настоящ адрес.
На лицата, които започнат работа по мярката, ще бъдат изплащане средства за
покриване на разходите за такси за детски ясли, детски градини, наем на жилище, такси
за ползване на интернет. В процес на подготовка е изменение и допълнение на ППЗНЗ,
чрез което ще се регламентира редът за реализация на мярката.
•

Национална стратегия за демографско развитие

Като цел в тази стратегия е посочено адаптирането на пазара на труда към
остаряването на населението и към необходимостта от повишаване на качеството на
живот на възрастните хора. Разработване на мерки за съхраняване и развитие на
трудовия потенциал като елемент от цялостната концепция за развитие на
човешките ресурси в страната; Насърчаване на ученето през целия живот и
активизиране на дейностите по професионалното обучение на работното място;
Въвеждане на гъвкави форми на заетост за лицата в пенсионна възраст, без това да
създава диспропорции на трудовия пазар и междугенерационни конфликти;
Преодоляване на негативните нагласи на работодателите към по-възрастните лица и
насърчаване по-дългото използване на техния трудов опит и умения; Развиване на
социално предприемачество, „сребърна“ икономика и сектори на икономиката с
потенциал за разкриване на нови работни места, адекватни на възможностите на
наличната остаряваща работна сила.
•

Национален план за действие по заетостта

Визията на Националния план за действие по заетостта през 2017 г. е определена като:
„Подкрепа за увеличаване на потенциала за растеж на икономиката чрез осигуряване на
качествена работна сила и увеличаване на заетостта на качествени работни места в
реалната икономика на търсещите работа, включително от неравнопоставените
групи на пазара на труда, приоритетно от най-слабо развитите райони.“ Планът се
ръководи основно от препоръки на ЕС. Определя като задача активната политика на
пазара на труда. подпомагане намаляването на неравновесията на пазара на труда, като
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се подобри съчетаването на предлагането и търсенето на труд (по количество, по
качество и териториално разпределение) и осигуряването на бързи и качествени
преходи от безработица и неактивност към заетост чрез развитие на услугите и
сътрудничеството с партньорите на пазара на труда. Подпомагането на
безработните при търсене на работа, включването в обучение и заетост на найуязвимите групи от безработни осигурява социално включване за тези групи,
заработени доходи и осигурителни права, постъпления от данъци и от осигурителни
плащания за държавата. Поемането на част от разходите за персонал на фирмите,
особено за малките и средните предприятия, е подкрепа и насърчаване създаването на
работни места в тях. Подкрепа ще се оказва и за инвестиции в райони с висока
безработица.
Като основни целеви групи се определят:
Целеви групи

Подгрупи

1. Безработни младежи до 29
г.

● безработни до 25 г.
● младежи, които нито се обучават, нито са
заети (NEET’s)
● младежи рано отпаднали от системата на
образованието

2.
Продължително
безработни лица

● без квалификация и с ниско образование
● безработни от ромски произход
● безработни на социално подпомагане

3. Безработни над
годишна възраст

50-

● без квалификация и с ниско образование
● в предпенсионна възраст
● с нетърсена от работодателите професия и
специалност

4. Безработни без професия,
без квалификация или с
нетърсена на пазара на
труда
професионална
квалификация

● безработни лица без квалификация от области
с равнище на безработица над средното за
страната
● безработни
с
недостиг
на
ключови
компетентности
● безработни с ниско образование (включително
от ромски произход)
● безработни на социално подпомагане

5. Безработни лица с трайни
увреждания

● безработни лица без квалификация

89

6. Неактивни лица, желаещи
да
работят,
в
т.ч.
обезкуражени лица

● от области с равнище на безработица над
средното за страната
● без квалификация и с ниско образование
● с период на неактивност за повече от две
години

Приоритетни групи са:
•
дългосрочно безработните;
•
младите хора, които не участват в никаква форма на заетост,
образование или обучение;
•
ромите;
•
маргинализирани групи.
Важно е да се отбележи, че в приоритетните групи липсват възрастните хора, които
от своя страна ще стават все повече.
•

Национална стратегия за учене през целия живот

Целите отново са насочени към Стимулиране на образование и обучение, съобразено с
потребностите на икономиката и промените на пазара на труда.
Партньорството между света на бизнеса и различните степени и сектори на
образованието, обучението и научните изследвания ще спомогне за по-точно
насочване на усилията към формиране на подходящи знания, умения и компетентности,
които изисква пазарът на труда, и за стимулиране на иновациите и
предприемчивостта във всички форми на учене. Това може да бъде постигнато чрез
съвместни усилия за развитието на адаптивно към потребностите на пазара на труда
образование и обучение и обща отговорност за подготовката и реализирането на
учебните програми, за подобряване на политиката и практиките за кариерното
ориентиране на всички равнища на образование, обучение и заетост, както и за
осигуряване на равнопоставеност на формалното образование и обучение,
неформалното обучение и самостоятелното учене чрез въвеждане на система за
валидиране на резултатите от ученето. Сред първите предизвикателства е да се
насърчи придобиването от всички граждани на универсални ключови компетентности,
като умения за учене, инициативност и предприемчивост, културна осъзнатост, както
и т. нар. меки умения, като умение за работа в екип, за вземане на решение, за
разрешаване на конфликти и т.н. Второто предизвикателство е да се осигури
пълноценно функциониращ триъгълник на знанието: образование — научни изследвания
— иновации.
•

Доклад за изпълнението на националната стратегия за учене през целия живот

Като цел е посочено повишаването заетостта на населението на възраст от 20 до 64
г. на 76% през 2020 година.

90

През 2015 г. заетостта сред лицата на възраст 20-64 навършени години е нараснала с
2.0 п.п. спрямо предходната година и е достигнала 67.1%1. Въпреки че равнището на
заетост остава по-ниско от това за предкризисния период (70.7% за 2008 г.) и далеч под
целта, заложена в Стратегията България 2020 (76%), нарастването на заетостта се
очертава като тенденция за последните пет години. В сравнение с предходната година
разликата между средното равнище на заетост в EC и България намалява, като
дистанцията между България и ЕС намалява за 5-та поредна година.
При запазване на сегашната положителна тенденция през оставащите 5 години до 2020
г. и при сегашния темп на изменение на заетостта, заложената цел от 76% няма да бъде
достигната, но може да се очаква значимо доближаване до поставената цел. След
годините на икономическа криза заетостта се възстановява трудно и с по-бавни
темпове от предвидените.
През последната година заетостта е нараснала малко повече сред мъжете (с 2.3 п. п. до
ниво 70.4%), отколкото сред жените (1.8 п. п. до ниво 63.8%). В сравнение със страните
от ЕС, България е в долната част на класацията, като дори и след същественото
повишаване на заетостта през 2015 г. (2 п.п.) тя е на 23-та позиция (при 24-та за 2014
г.). С по-ниска заетост от България са Румъния, Испания, Хърватска, Италия и Гърция.
През 2015 г. заетостта сред младите хора на възраст 20-34 навършени години (в период
от 1 до 3 години след завършване на последната образователна степен) се увеличава
значително - с 8.2 п. п., като достига 73.4%. Това е най- високата стойност от
началото на икономическата криза в България (2009 г.). Данните за ниските нива на
заетостта на младите хора през периода 2009-2011 г. ясно показват, че младите
работещи са по-уязвими в условията на икономическа криза, тъй като работодателите
освобождават предимно неопитните млади хора и наемат по-малко нови млади хора.
През последната година, вследствие на настъпилото икономическо оживление,
измерено чрез 3,0% нарастване на БВП, и на ефекта от правителствените програми,
заетостта сред младите хора се увеличава значително.
Анализът на данните за заетостта по степен на образование и пол показва, че въпреки
общото увеличение на заетостта сред младите хора, при групата на младите жени със
завършено средно образование се отбелязва намаление на заетостта от 49.7% на
46.0%. При младите жени със завършено висше образование е налице значително
нарастване на заетостта, като увеличението спрямо 2014 г. е с 14.5 п.п., а равнището
на заетост достига 87.3%. (Фиг. 17). През 2015 г. заетостта на младите жени с висше
образование за пръв път, откакто се извършва това измерване, изпреварва заетостта
сред младите мъже с висше образование (86.9%). Въпреки това през 2015 г. заетостта
сред младите жени остава по-ниска (73.2%), отколкото при младите мъже (74.1%),
което се дължи на значителния спад на заетостта сред жените със средно образование.
Тези данни дават основание да се предположи, че е налице разкриване на нови работни
места, заемани от млади жени, и процес на заместване на млади жени със средно
образование с млади жени с висше образование, но на същата длъжност.
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•

Национална стратегия за регионално развитие

Новата стратегия на ЕС „Европа 2020”, приета през 2010 г., налага подобряване на
координацията и обвързването на различни политики и национални стратегии,
включително на политиката и стратегиите за балансирано и устойчиво регионално
развитие в рамките на ЕС, с цел постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ
икономически растеж, който да отговори на съвременните глобални
предизвикателства пред развитието на страните и регионите. Стратегията свързва
интелигентния растеж с въвеждане на нови технологии и иновации, както и с добре
образовани и конкурентоспособни човешки ресурси на пазара на труда.
МТСП: Осъществява и координира дейностите на национално ниво, свързани с
изпълнението на целите на НСРР в областта на заетостта и борбата с безработицата,
повишаване
адаптивността
на
работната
сила,
насърчаването
на
предприемачеството, интеграцията на териториалните общности и всички социални
групи към пазара на труда.
Заетост: Нивото на заетостта на населението на възраст 20—64 години да нарасне
от 69% до поне 75%, включително чрез по-голямо участие на жените, по-възрастните
работници и по-добрата интеграция на мигрантите в работната сила; (национална цел
на България – 76%)
За Югозападен регион: Средният коефициент на безработица към 31.12.2010 г. е 6.8% –
по-нисък от този за страната (10.2%). Средният коефициент на заетост на
населението на 15 и повече години за 2010 г. е 54.0%, което е по-високо в сравнение със
средното за страната (46.7%).
•

Стратегия за намаляване на дела на напусналите образование

Кариерно ориентиране и консултиране
Кариерното ориентиране и консултиране подготвя младите хора за информиран избор,
за практическата полза от придобитите компетентности. То представя и връзката
между по-високото образование и възможността за по-добра реализация. В тази насока
е необходимо:
- изграждане и прилагане на система за кариерно ориентиране и консултиране
в различните възрастови категории за мотивиране за продължаване на
образованието и придобиване на квалификация;
- популяризиране на ползата от придобиване на професионална квалификация
като възможност за реализация при риск от преждевременно напускане на
училище.
Развиване на модели за придобиване на професионална квалификация
Предлагането и осигуряването на възможности за придобиване на професионална
квалификация в училищната система ограничава риска от преждевременно напускане на
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училище, особено за учениците с ниски образователни резултати в основната степен
на образование. Усилията в тази посока следва да бъдат насочени към:
- обвързване на преподаваните професии с пазара на труда и с тенденциите за
развитието му в региона;
- разработване на учебни планове за придобиване на квалификация по част от
професия съобразно възрастовите особености на учениците в
задължителна училищна възраст;
- партньорство между бизнеса и професионалното образование;
- подобряване качеството на практическото обучение в професионалното
образование.
•

Национална стратегия за интеграция на ромите

Стратегията очертава специфични цели и действия по отношение на ромите и
тяхната реализация на пазара на труда като социална група с висока безработица и
нисък стандарт на живот.
Оперативна цел: Подобряване на достъпа на ромите до пазара на труда и повишаване на
дела на заетите сред тях
Цели за изпълнение:
1. Осигуряване на достъп на ромите до пазара на труда и до различни инструменти и
инициативи за самостоятелна заетост. Квалификация и преквалификация на
безработни роми, както и на заети роми в съответствие с професии, търсени на пазара
на труда.
2. Насърчаване на заетостта чрез провеждане на обучение на безработни лица за
ключови компетентности.
3. Насърчаване на предприемачеството, стартиране и управление на собствен бизнес.
4. Конкретни механизми за осигуряване на устойчива заетост на роми в активна
трудова възраст заедно с представители на работодателите, синдикатите,
общините и организациите на ромската общност.
5. Насърчаване на социалния и гражданския диалог в подкрепа на трудовата реализация
на ромите.
6. Въвеждане на правни и икономически механизми за стимулиране на работодателите
да наемат на работа лица от ромски произход, вкл. чрез прилагане на механизмите за
корпоративна социална отговорност, субсидирана заетост и др.
7. Активизиране на продължително безработни и икономически неактивни лица чрез
насърчаване на трудовото медиаторство.
8. Насърчаване заетостта на зелени работни места чрез субсидиране на работни
места в екологични дейности за създаване на качествена заетост и опазване на
околната среда.
Мерките за постигане на целите са заложени в Плана за действие за изпълнение на
Стратегията.
Министерството на труда и социалната политика е водеща отговорна институция за
изпълнение на целите в Стратегията в приоритет "Заетост". Изпълнение на мерките
по приоритет "Заетост" способстват за постигане на Национална цел 1 "Достигане на
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76% заетост сред населението на възраст 20 - 64 г. до 2020 г.". Заедно с изпълнението
на допълващите мерки по приоритет "Образование", насочени към повишаване нивото
на умения на работната сила, компетентността и квалификацията на
нискоквалифицираните работници, ще допринесат за намаляване равнището на
бедност за работещите и техните семейства и за постигането на Национална цел 5
"Намаляване на броя на живеещите в бедност с 260 хил. души".
•

Мониторингов доклад за изпълнение на стратегията за интеграция на ромите

Агенцията по заетостта реализира активна политика, приоритетно насочена за
подпомагане социално-икономическата интеграция на уязвимите групи в
неравностойно положение на пазара на труда, включително етническите малцинства.
Една от най-уязвимите групи на пазара на труда е тази на безработните роми.
Интеграцията им е свързана с решаването на проблема с високия процент на
безработица сред тях, основните причини за което са ниското им образователно и
квалификационно ниво, поради което шансовете им на трудовия пазар са ограничени.
Провежданите дейности имат за цел повишаване пригодността за заетост и обучение
на безработните роми, чрез насърчаване и мотивиране за включването им в различни
обучения, програми и проекти за заетост. За реализиране на Националната стратегия
на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) и Националния план за
действие по изпълнението й, Агенцията по заетостта изготвя ежегодни планове. През
2016 г. е планирано 18 100 безработни лица от ромски произход, регистрирани в
дирекциите „Бюро по труда” (ДБТ) в страната, да бъдат включени в дейности за
повишаване пригодността за заетост и квалификацията, осигуряване на заетост и
насърчаване на предприемаческата им култура.
Броят на обхванатите лица през 2016 г. по различните дейности в плана е 30 757, което
е 170% изпълнение на годишния план. От общия брой обхванати лица 17 978 са жени, 11
505 са младежи до 29 г. възраст (от които 5107 до 24 г.), 6184 лица са на възраст над 50
г., а 13 862 лица са продължително безработни. Осигуряване на заетост на ромите*,
търсещи работа, чрез включването им в различни програми, проекти и мерки за
заетост от 2007 до 2016 година.
•

Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и
мъжете

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1: ПОВИШАВАНЕ НА УЧАСТИЕТО НА ЖЕНИТЕ НА
ПАЗАРА НА ТРУДА И РАВНА СТЕПЕН НА ИКОНОМИЧЕСКА НЕЗАВИСИМОСТ
Повишаване на информираността и насърчаване на предприемачеството сред жените
в съответствие с Плана с мерки за изпълнение на Стратегията за насърчаване на
женското предприемачество в България 2017 – 2023 г.
Ключови стъпки за преодоляване на безработицата сред жените и оставането им без
работа.
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Важно и неотложно е да се насърчава участието на жените на пазара на труда и да се
обърне внимание на причините и последиците от различията в пенсиите между жените
и мъжете, тъй като това е пречка не само за икономическата независимост на жените
в напреднала възраст, но и по-голя риск от бедност, пред който са изправени в
сравнение с мъжете.
Съвместни усилия на МТСП, АЗ, КЗД, МОН, МК, МЗ, ММС, ГИТ, АСП, социалните партньори,
НПО, медиите, на централно и местно равнище за преодоляване на съществуващата
сегментация по пол на пазара на труда и навлизане на младежи и девойки в
нетрадиционни професионални пътеки и др.
•

Национална концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора

Концепцията стъпва върху демографските прогнози относно застаряването на
населението и увеличаването на дела на населението в пенсионна възраст.
Последствията от това са социални, икономически и демографски. Цялостно, мерките
се ориентират около концепцията за активно остаряване (active agеing), включващо
стимулиране на активността на възрастните хора, включващо по-късно пенсиониране,
участие в икономическия живот след пенсионна възраст, ангажиране в доброволчески
дейности, възможността за гъвкав избор за начина на живот в напреднала възраст –
посредством участие в обучения, заетост, осъществяване на различни доброволни
дейности и предоставяне на грижи. Извежда се необходимостта от здравословен начин
на живот, комплексно участие на възрастните в социалния, икономически, културен,
духовен и граждански живот. В контекста на адаптирането към застаряването на
населението, концепцията определя следните възможности пред адаптацията по
отношение на пазара на труда:
1. Създаване на обществена чувствителност и умения за управление на възрастта на
работната сила. Насърчаване на въвеждането в предприятията на стратегии за
управление на възрастта, които ще засилят тяхната конкурентоспособност, като
използват опита и конкретните качества на възрастните работници.
2. Дейности за приспособяване на работната среда към потребностите на
възрастните;
3. Развитие на нови, перспективни бизнес направления и икономически сектори,
допринасящи за екологичното равновесие и развитие на технологиите, развитие на
т.нар. сребърна икономика, поощряване на разкриването на „бели” и „зелени работни
места” и др.
4. Повишаване на нивата на заетост на възрастните работници чрез подобряване на
условията на труд, инвестиране в ученето през целия живот и премахване на пречките
пред заетостта, включително тези, които са свързани с дискриминация. Това следва да
се постигне, където е уместно, в сътрудничество със социалните партньори;
5. Подкрепа за растежа на т.нар. сребърната икономика, която чрез обслужване на
потребностите на увеличаващия се брой възрастни хора създава нови възможности за
стопанска дейност и професионално развитие за хора от всички възрасти;
6. Инвестиране в подобрения и адаптиране на работната среда и работните места за
нуждите на работниците над 50 години;
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7. Въвеждане на устойчиви мерки и програми за поддържане на активен живот на
възрастните хора на пазара на труда
8. Обучения през целия живот и адекватно отражение на застаряването в
образователната система;
9. Поощряване на добри практики;
10. Предоставяне на възможности за реализация на трудовите умения на възрастните.
11. Идентифициране на ползите и възможностите на икономическото и социалното
участие на възрастните хора в обществото, в частност като се осигурят добри
възможности за заетост и активно участие в обществото;
12. Усъвършенстване на трудовото законодателство и на нормативната база за
гарантиране на активен живот на възрастните хора на пазара на труда;
13. Поддържане на джендър баланс по отношение на заетостта, равно заплащане за
равен труд, равни възможности за кариерно развитие и израстване в професията и на
работното място, равно третиране на жените и мъжете на пазара на труда.
14. Разработване на политики за активен трудов живот на възрастните хора чрез
специфични дейности и обвързване с конкретни цели в контекста на Европейската
година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията –
2012.
15. „Разработване на политики и програми за осигуряване на възможности за физическа
активност на възрастните хора чрез практикуване на физически упражнения и спорт.”
•

Областна стратегия за развитие на София

Като силна страна на областта се определят по-високите възможности на пазара на
труда с разнообразни и качествени работни места и най-ниска безработица в
страната.
Като
слаба
страна
недостатъчната
ефективност
и
конкурентоспособност на икономиката в международен план и ниската
производителност на труда.
Като приоритет се посочва преквалификацията и обучението в съответствие с
потребностите на региона за повишаване на мобилността на работната сила и
достъпността до пазара на труда.
Заедно с повишаването на качеството на образованието и подобряване на достъпа до
образование на хората от различни социални и възрастови групи, този приоритет е
насочен преди всичко към подобряване на връзката между образованието и бизнеса и
обвързването на програмите за обучение и преквалификация с потребностите на
региона и неговия производствен профил. Това ще доведе по естествен път до
повишаване на заетостта и мобилността на работната сила.
•

Областна стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2027

Релевантна към темата е специфична цел 4.4. Насърчаване на трудовата заетост на
безработните в неравностойно положение чрез подобряване услугите за достъп до
пазара на труда.
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Мерките по специфичната цел са свързани с максимално използване на ресурсите на
Националните програми и на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за
включване на пазара на труда на безработни младежи; неактивни лица и на безработни.
Основните инструменти са осигуряване на възможности за квалификация и
преквалификация, подкрепа на стартиращи предприемачи.
Мярка 4.4.1. Реализация на програми, мерки по ЗНЗ и схеми по ОП РЧР за обучение и
субсидирана заетост на безработни от неравнопоставените групи на пазара на труда.
Насърчаване участието в учене през целия живот.
Дейност 4.4.1.1. Реализация на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по
ЗНЗ, заложени в НПДЗ.
Мярка 4.4.2. Разкриване на допълнителни работни места за безработни, предимно от
групите в неравностойно положение на пазара на труда в столицата
Дейност 4.4.2.1. Реализиране на национални програми и проекти за заетост: НП „Старт
на кариерата”; НП „Асистенти за хора с увреждания”; НП „Мелпомена”; Проект „Посоки”;
Проект „Шанс за работа”; Проект „От професионално обучение към ефективна
заетост”; Проект „Уча и успявам в България”.
Дейност 4.4.2.2. Реализиране на регионални и общински програми за заетост – По
утвърдените 14 регионални програми за заетост са райони Връбница, Витоша, Сердика,
Нови Искър, Красна поляна, Възраждане, Средец, Банкя, Люлин, Младост, Искър, Триадица,
Овча купел и Кремиковци, в заетост за срок от 6 месеца бяха включени 70 безработни
лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда.
Дейност 4.4.2.3 Участие на Столична община в реализирането на Компонент „Работа с
неактивни лица” от Национална програма „Активиране на неактивни лица” на Агенцията
по заетостта, съгласно заповед № РД-01-571 от 30.06.2015 г. на министъра на труда и
социалната политика. Програмата е насочена към активиране на неактивни лица и
продължително безработни млади хора. За целта се предвижда в общинската
администрация, респективно Столична община да бъдат назначени на работа
предварително подбрани от дирекциите „Бюро по труда” съвместно с представител
от дирекция „Социални дейности” при Столична община, лица на длъжност „младши
специалисти, младежки медиатори”. Същите са разпределени в райони с висок процент
на безработни млади хора на възраст от 18 до 29 г., които не участват в трудовата
борса, не учат и не работят. Целта на младите медиатори е насочена към мотивиране,
разясняване и насочване на безработните лица към институциите, имащи пряко
отношение към тяхното развитие. Като месторабота служителите са ситуирани в
четири от „Бюрата за социални услуги”. Столична община наема на работа 5 /пет/ лица
като „младши специалисти, младежки медиатори” със срок на изпълнение до 31.12.2017 г.

•

Общински план за развитие

Планът стъпва на данни от преброяването на населението на 01.02. 2011 г., с които се
установява, че населението в икономически най-активната възраст от 15 – 64
навършени години в Столична община е 930 723 д., или 72,1% от общото население. Този
дял средно за страната е 68,1%. От възрастовата група 15-64 на СО, общо 665 475 д. са
икономически активни лица (71,5%) и икономически неактивни 265 248 д. (28,5%). Средно
за страната това съотношение е 65,3:34,7.
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От групата на икон. активните лица, заетите са 609 922 (91,7%), а безработните 55 553
д. (8,3%). За България съотношението е 85,0%:15,0%. Това показва, че икономическото
развитие на общината е по-слабо засегнато като цяло от икономическата криза.
В административните райони на общината делът на икономически активните лица на
възраст от 15-64 год. варира от 42,4% до 77,9% (виж Приложение 2.7.1).
С най-висок дял икономически активно население са район Младост - 77,9%, Изгрев 77,1%, Възраждане - 75,2%, Красно село - 76,4%, Триадица - 76,7%. С най-нисък дял са
район Студентски – 42,4%, Средец – 62,8%, Красна поляна 67,9%. Ниският дял на район
Студентски се дължи на високия дял от населението, което е заето във висшето
образование. Неактивното население в района е 36 501 човека. Останалите райони са с
леки отклонения от средното ниво на общината – 71,5%. Делът на безработните от
икономически активните лица в районите e следният:
o с по-висок дял от средното за общината (8,3%) – р-н Кремиковци - 13,6%, Люлин (9,9%),
Връбница (9,9%), Красна поляна (9,9%), Нови Искър (9,7%), Банкя (9,5%), Студентски
(9,4%), Подуяне (9,2%)
o с най-нисък дял на безработните са р-н Изгрев – (6,0%), Лозенец – (6,4%), Триадица –
(6,7%), Красно село – (6,8%), Младост – (7,1%), Витоша – (7,1%), Оборище – (7,0%)
•

ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 2014 – 2020 Г.

Третичният сектор доминира в общата структура на заетостта през последните 10
год. В периода 2005 – 2008 год. неговият дял се задържа на ниво 75,5%. През 2010 г. той
достига 76,6%.
В Столична община са регистрирани общо 350 442 семейства, от които главата на
семейството е икономически активен – 246 840 бр. (70,4%) и 103 602 (29,6%) –
икономически неактивен. В тази група влизат пенсионери, инвалиди, семейства на
учащи се и др.
В Столична община семействата, в които главата на семейството е безработен, са
общо 15 073 бр., или 6,1% от групата на икономически активните и 4,3% от общия брой
семейства в общината. В представеното приложение има данни за семейства от един
родител (майка или баща) с неженени деца. Такива семейства са в най-тежко състояние.
Броят им е общо 3380 семейства, или 22,4% от всички 15073 семейства, в които
главата е безработен. От общия брой на семействата в общината средно 9,6%
семейства са от този тип, при средно за страната 12,6%.
По-високи нива от този показател има в районите – Кремиковци 15,1%, Надежда – 13,1%,
Красна поляна – 12,3%, Възраждане 12,2%. С по-ниски показатели от средното ниво са
район Студентски - 5,7%, Лозенец – 6,4%, Витоша – 7,2%, Панчарево – 7,9%.
В този социален аспект е необходимо да се спомене, че от населението на Столична
община над 16 г. (1 291 591 д.) – общо 101 947 д. са с различна степен на трайно намалена
работоспособност/ степен на увреждане, както следва:
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• до 50% - 6563 д. (0,8%)
• от 50-70% (ІІІ група) – 19 080 д. (2,3%)
• от 71- 90% (ІІ група) – 41 875 д. (5,0%)
• над 90% (І група) – 34 456 д. (4,2%)
Броят на заетите лица през 2005 г. е 600 100 д., през 2008 г. той нараства на 691 541 д.,
след което през 2010 г. намалява на 662 211 д. (от тях наети лица по трудово и служебно
правоотношение – 591 280 д.) Данните от преброяването на населението през 2011 г.
регистрират 609 922 д., заети на възраст от 15-64 г. Разликата от 52 289 д. показва, че
тези работни места се заемат от население над 64 г., постоянно живущо в София,
ежедневно пътуваща работна сила от зоната на влияние на гр. София и друго население
временно живущо в общината. Този потенциал (52 289 д.) е малко по-нисък от броя на
безработните в общината (55 553 д.).
През 2010 г. реално регистрираната заетост от 662 211 д. се разпределя по сектори на
икономиката, както следва:
І сектор – 4089 д. (0,6%)
ІІ сектор – 150 875 д. (22,8%)
ІІІ сектор – 507 247 д. (76,6%)
Общо – 662 211 д. (100%)
Първичният сектор е традиционно с нисък дял в секторната структура, поради
ограничения териториален ресурс. Независимо от това броят на заетите лица се
увеличава от 0,4% през 2007 г. на 0,6% през 2010 г.
Вторичният сектор на икономиката през 2007 г. има дял 24,6%. Намалението през 2010
г. е резултат на общата стагнация на икономиката. Основните отрасли в сектора са
преработващата промишленост с 10,5% от всички заети в общината и
строителството с 8,9%.
•

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в Столична
община и Област София

Броят на заетите в региона показва устойчива тенденция към стабилизиране, като две
поредни години нараства. Може да се твърди, че ефектите на глобалната криза върху
преструктуриране на предприятията в областта и свързаните с тях промени на
трудовия пазар са вече изчерпани.
Заетостта се увеличава много повече при мъжете, отколкото при жените.
Работещите млади хора до 24 години са по-малко с 2500 души – вероятно отражение на
емиграцията и свитата работна сила по демографски причини. В същото време наймного се увеличават заетите в предпенсионна възраст, както и тези над 65 години.
Нарастват заетите мениджъри, квалфицирани специалисти, хора с технически умения.
Същевременно продължава да се свива заетостта при по-слабо образованите
работници както в индустрията, така и в административните дейности и публичния
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сектор. Търговията, здравеопазването и образованието са основните сектори, в
които се разкриват нови работни места. Видимо се засилва и ефектът на
новорозвиващата се аутсорсинг индустрия.
Образованието продължава да бъде основен разделител при шансовете за намиране на
работа. Завършилите висше образование заемат дори повече нови работни места от
нетната промяна в заетостта, докато хората с основно и по-ниско губят работа. При
необразованите се отчита ръст, отразяващ различните програми за субсидирана
заетост.
Степента на предлагане на работни места определя възможностите за трудова
реализация на безработните. През първата половина на 2015 г. в столицата са обявени
общо 11 732 СРМ, от тях на първичен пазар са 10 516 предимно в частния сектор (68.7%).
Заявените субсидирани работни места чрез НПДЗ-2015 за същия период са 1216 бр., от
които 142 – по мерки и 1074 – по програми за заетост. Постъпилите на работа лица за
анализирания период са общо 11 869, от които 10 192 (85.9%) – с посредничеството на
ДБТ. На несубсидирани работни места са настанени 10 777 безработни, като тези чрез
посредничеството на бюрата са 9100.
Престоят на безработните на трудовата борса в периода януари – юни 2015 г. е 4.18
месеца в София, което е с 6,6 месеца по-малко от средния за страната (10.77 месеца).
Анализът на безработицата в област София-град за първите шест месеца на 2015 г.
сочи относително стабилна конюнктура и висока динамика на пазара на труда.
Наблюдава се плавна тенденция на намаление и към 30.06.2015 г. безработните
наброяват 18 842 души. В сравнение с края на предходното тримесечие /март 2015 г./
броят на безработните в град София е намалял с 1153 души, което съставлява спад с
5,8%, като темпът на снижение за разлика от същия период на миналата година е с 3.3
пункта по-бавен. Спрямо края на юни 2014 г. обаче броят на безработните в столицата
е намалял с 1730 души, или с 8,4% на годишна база. През първо шестмесечие на 2015 г.
равнището на безработица се колебае в сравнително тесни граници с минимална
амплитуда от 0.2 пункта. Средномесечно то остава най-ниското за страната (2.95%),
или със 7.63 пункта по-малко от средното за страната (10.58%).
Независимо от сравнително големия брой регистрирани безработни през разглеждания
период (18 842 души), град София остава регионът с най-ниска безработица и най-висока
динамика на пазара на труда в страната, отговаряща на европейските критерии за
заетост и притежаващ един от най-високите индекси на човешко развитие.
Разпределение на безработните по териториален признак
Съотношението между икономическия потенциал и регистрираната безработица в
териториален аспект се характеризира със сравнително минимални отклонения в
различните райони на столицата. В този смисъл, равнището на безработица в
териториален аспект донякъде е субективна величина за столицата, тъй като
районите са предимно на територията на едно населено място с добре развита
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транспортна инфраструктура и е налице по-голяма мобилност на работната сила. В
края на юни 2015 г. равнището на безработица е най-ниско в районите Студентски
(1.3%), Лозенец (2.0%) и Изгрев (2.3%), а най-високо в Красна поляна (5,1%) и Сердика (3.4%).
В сравнение с 2009 г. се наблюдава свиване на равнището в 11 района, като най-голямо е
в район Кремиковци с 1,5 пункта, докато ръст имаме в 10 района, а най-значим той е в
район Красна поляна с 1,2 пункта. В три района равнището на безработица не се е
променило спрямо 2009 г., това са: Изгрев, Красно село и Панчарево.
Профил на безработните лица към 30.06.2015 г. – рискови групи безработни
Брой безработни лица без или с по-ниско от основно образование 2251
Брой безработни лица с намалена работоспособност 1214
Брой безработни младежи от 18 до 29 години 2866
Брой безработни лица на възраст над 55 години 2093
Брой безработни лица с регистрация над 1 година 2181
Характерна само за град София група безработни в неблагоприятна позиция на
трудовата борса са висшистите. Към 30.06.2015 г. делът на безработните с висше
образование e 39.5% (над 1/3 от всички регистрирани) и е 3.9 пъти по-висок от средния
за страната (10.1%). Това е значителен проблем за областта, по който се работи
сериозно от страна на ДРСЗ-София и столичните ДБТ. За тяхната трудова реализация
успешно се използват възможностите на схемите по ОП „Развитие на човешките
ресурси”, Програма „Старт в кариерата”, както и на разкритите СРМ на първичен пазар.
Основни резултати и изводи
От началото на годината в столицата се запазва относително стабилна конюнктура и
висока динамика на пазара на труда. Отчита се устойчива тенденция към намаляване на
безработицата. За периода януари - юни 2015 г. равнището на безработица в град София
продължава да бъде най-ниско в цялата страна – 2.95% средномесечно, при 10.59%
средномесечно за страната, за което е допринесла и провежданата ефективна активна
политика по заетостта от ДРСЗ - София и столичните бюра по труда, съвместно с
областната управа, Столична община, синдикатите, организациите на
работодателите, неправителствените организации и други социални партньори.
Столицата се характеризира с изразена неблагоприятна позиция на пазара на труда на
висшистите и лицата с намалена трудоспособност. Относителните дялове на
останалите основни групи безработни в неравностойно положение – младежите до 29
г., продължително безработните, лицата без образование и квалификация или на
възраст над 50 г., са със значително по-добри показатели спрямо данните за страната
в края на юни 2015 г.
В София функционира много добре развит и активен пазар на труда, който се
характеризира с ясно изразена динамика. Съотношението между търсене и предлагане
на работна сила през първо полугодие на 2015 г. в столицата е по-благоприятно от
средното за страната – 1:7 срещу 1:9 за страната, т.е. за едно работно място в
столицата се конкурират 7 безработни лица, а за страната – 9.
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Престоят на безработните на трудовата борса в София е краткотраен (4.18 месеца),
което е с 6,6 месеца по-малко от средния за страната (10.77 месеца) към 30.06.2015 г.,
което е доказателство за високата ефективност на провежданата активна политика
по заетост и много доброто социално партньорство. Делът на безработните,
започнали работа с посредничеството на ДБТ, нараства и се повишава качеството и
ефективността на работа на трудовите посредници. Нараства темпът на
преодоляване на последиците от икономическата криза, като се увеличава броят на
картотекираните работодатели, с които експертите от ДБТ работят за
разкриването на нови свободни работни места и тяхното успешно усвояване. Заетите
работни места на първичния пазар на труда съставляват 86,7% от заявените. За
сравнение този процент за страната е 71,2%.
Успешното прилагане на мерките от Националния план за изпълнение на Европейската
гаранция за младежта за ограничаване на младежката безработица и неактивност
доведе до снижаване на младежката безработица в региона с 2,2 пр. пункта на годишна
база и осигури заетост на 2883 младежи през изтеклото полугодие. Във втората година
от новия програмен период 2014 – 2020 година продължава финансирането по ОП РЧР на
обучения на заети и безработни лица и включването им в субсидирана заетост. По схема
„Подкрепа за заетост” през второто тримесечие на 2015г. работа са започнали 130
безработни лица. Схема „Младежка заетост” дава възможност на 480 младежи,
регистрирани в столичните бюра по труда, да стажуват или да придобиват
квалификация чрез обучение на работното място.
Програмите и мерките за субсидирана заетост се утвърдиха като спомагателен
елемент от активната политика на пазара на труда в София насочена към групите в
неравностойно положение на пазара на труда. Задълбочава се сътрудничеството със
социалните партньори за идентифициране на недостига на компетентности сред
безработните и тяхното обучение в професии, търсени на пазара на труда. В
програмите на КНСБ, КТ Подкрепа, АИКБ и БСК през отчетния период бяха включени 1582
безработни лица.

•

Стратегия за интелигентна специализация на София

В Стратегията за развитие на висшето образование (2014-2020) се отбелязва
необходимостта от по-добро съответствие между нуждите на пазара на труда и
образованието, особено – висшето образование.
Създаващият се гъвкав пазар на труда очертава нови модели на заетост. Проучванията
показват, че 85-90% от всички работни места до 2020 г. ще изискват ИКТ умения. ИСИС
цели да подкрепи устойчивото развитие на работна сила с уменията, необходими за
бъдещето, като технологични умения и умения за разрешаване на конфликти. За да се
постигне тази цел, е необходима подкрепа за нови възможности за обучение и
образование за развиване на компетентности и умения чрез практика.
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Укрепване на връзката между висшето образование и изискванията на пазара на труда;
стимулиране обучението в техническите и инженерни специалности; интернет:
Повишаване броя на образователните институции и компаниите, които използват
широколентов интернет, което подобрява производителността на труда с 5% в
производствения сектор и средно с 10% в областта на услугите;
През последните години България среща трудности при идентифициране на
политиките в областта на иновациите и в прилагането на програми, които ефективно
да повишат общата производителност на труда въз основа на иновации в частния
сектор и целево публично финансиране в областта на научноизследователската и
развойната дейност (НИРД).
Заплаха: Трайна тенденция към застаряване на населението и свиване на групите в
младежка възраст, които навлизат на пазара на труда, както и липса на приток на млади
хора в системата „образование и наука“;

Данни
● Наети лица по трудово и служебно правомощие по икономически дейности и
режим на работно време - НСИ
● Безработни лица по местоживеене, продължителност на безработицата и
статистически райони - НСИ
● Коефициенти на безработицата по пол и степени на образование - НСИ
● Лица извън работната сила по причини за неактивност и пол - НСИ
● Рано напуснали образование и обучение по пол - НСИ
● Относителен дял на населението на възраст 25 - 64 навършени години,
участващо в образование и обучение по пол - НСИ
● Относителен дял на незаетите и неучащите младежи на възраст 15 - 29
навършени години - НСИ
● Данни от Агенция по заетостта – отворени позиции, регистрирани безработни
и намерили работа – Агенция по заетостта

Монографии, изследвания, дисертации, публични дискусии
● Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в
Столична община и област София 2016
● Демотивираните българи - неработещи и нерегистрирани в бюрото по труда –
РЦ ТРЕНД
● Предпочитани професии – Алфа Рисърч
● Състояние и развитие на ИТ сектора в Столична община – Институт за пазарна
икономика
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5.3 Оценка на информацията
Налице е достатъчно информация за взимането на информирано решение по отношение
на ролята на публичната власт относно пазара на труда. Налице е стратегическа
съвместимост между документите на национално и местно ниво. Налице са
изследователски данни, които засягат определени аспекти от темите на пазара на
труда.

5.4 Оценка на състоянието
Параметри и показатели
Население и прогнози за населението на София по възрастови групи
По данни от "Териториално диференцирани демографски прогнози и прогнози за
развитие на функционални системи "Труд" и "Обслужване" в обхвата на Столична община
и общините от зоната на активно влияние на гр. София за периода 2030-2050 г." , Амади
ЕООД

Населението в трудоспособна възраст се увеличава постепенно, както и общото
население на града. Важно е да се отбележи, че прогнозите се правят само на базата на
официални данни. В този смисъл миграцията към София, която не попада в официалните
регистри, трудно може да бъде проследена.
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Безработица
По данни от "Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в
Столична община и Област София“, Република България - Областен управител на Област
София

Безработица и регистрирани в бюра по труда – данни от Агенция по заетостта

Заетост

По данни на НСИ
105
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Динамика на свободните работни места в бюра по труда – данни от Агенция по
заетостта

Лица извън работната сила

По данни на НСИ
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Анализ
Според Националната стратегия за регионално развитие средният коефициент на
заетост на населението на 15 и повече години за 2010 г. е 54,0%, което е по-високо от
средното за страната – 46,7%. Общинският план за развитие на Столична община
очертава следните районни данни за заетост и безработица:
• С най-висок дял икономически активно население са район Младост - 77,9%,
Изгрев - 77,1%, Възраждане - 75,2%, Красно село - 76,4%, Триадица - 76,7%. С
най-нисък дял са район Студентски – 42,4%, Средец – 62,8%, Красна поляна
67,9%. Ниският дял на район Студентски се дължи на високия дял от
населението, което е заето във висшето образование. Неактивното
население в района е 36 501 човека. Останалите райони са с леки отклонения
от средното ниво на общината – 71,5%. Делът на безработните от
икономически активните лица в районите e следният:
• с по-висок дял от средното за общината (8,3%) – р-н Кремиковци - 13,6%,
Люлин (9,9%), Връбница (9,9%), Красна поляна (9,9%), Нови Искър (9,7%), Банкя
(9,5%), Студентски (9,4%), Подуяне (9,2%)
• с най-нисък дял на безработните са р-н Изгрев – (6,0%), Лозенец – (6,4%),
Триадица – (6,7%), Красно село – (6,8%), Младост – (7,1%), Витоша – (7,1%),
Оборище – (7,0%)
Според Плана за развитие на Столична община населението на Столична община над 16
г. (1 291 591 д.) – общо 101 947 ч. са с различна степен на трайно намалена
работоспособност/степен на увреждане, както следва:
·
до 50% - 6563 д. (0,8%)
·
от 50-70% (ІІІ група) – 19 080 д. (2,3%)
·
от 71- 90% (ІІ група) – 41 875 д. (5,0%)
·
над 90% (І група) – 34 456 д. (4,2%)
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в Столична
община и Област София определя следните рискови групи безработни:
Профил на безработните лица към 30.06.2015 г. – рискови групи безработни
·
Брой безработни лица без или с по-ниско от основно образование 2251
·
Брой безработни лица с намалена работоспособност 1214
·
Брой безработни младежи от 18 до 29 години 2866
·
Брой безработни лица на възраст над 55 години 2093
·
Брой безработни лица с регистрация над 1 година 2181
Характерна само за град София група безработни в неблагоприятна позиция на
трудовата борса са висшистите. Към 30.06.2015 г. делът на безработните с висше
образование e 39.5% (над 1/3 от всички регистрирани) и е 3.9 пъти по-висок от средния
за страната (10.1%). Това е значителен проблем за областта, по който се работи.
Сравнително нов феномен е договарянето на „съкращаване“ при напускане на работа, в
това число и високоплатена. По този начин „съкратеният“ има възможност да се
запише в бюро по труда и да получава обезщетение.
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На стратегическо ниво ясно е разпозната необходимостта от връзка между
образование, обучение, квалификация и реализация/конкурентоспособност на пазара на
труда. Налице е неравенство във възможностите спрямо образование и принадлежност
към социална група – роми, хора с ниско образование и др са с по-малки шансове за
реализация на пазара на труда. Не е ясно какъв е ефектът на социалните дейности, а
според препоръките и от международни доклади социалните политики в тази посока
трябва да се задълбочат още повече. Посочени са инструменти за подобряване на
заетостта – както за повишаване на квалификацията и развиване на необходими
умения, така и за насърчване на предприемачеството и създаването на собствен
бизнес.
Според изследването на ИЦ ТРЕНД относно демотивираните българи, водеща причина за
неактивността и нежеланието за търсене на работа е разбирането, че „няма работа за
мен“ – 47% от национално представителния дял посочва тази причина. В същото време,
определени сектори (като ИКТ) страдат от остра липса на кадри, както и от
недостатъчна квалификация. Според данни от Анализа на ИТ сектора в София,
безработицата в този сектор е под 2%.
Важно е да се обърне внимание на неактивните и рискови групи по отношение на пазара
на труда, като роми, възрастни, неактивни младежи. С оглед на демографското
развитие тези групи ще играят все по-важна роля в трудовите пазари, ето защо
решенията и политиките по отношение на тяхното включване са важни. В тази връзка
е необходимо по-задълбочено вглеждане в ефективността на социалните услуги,
техния обхват и ефикасност.

Заключение
Трудно може да се очертае граница на влияние на национални социални политики, ролята
на местната власт, икономическите процеси в София. По тази тема и нейното
развитие със сигурност трябва да бъдат намесени представители на различните
бизнеси, университети, национални и местни власти. Трябва да се направи оценка на
мерките за стимулиране на икономиката (като стимулиране на МСП) и социалните
услуги и тяхната ефективност като субсидирана заетост и други мерки. Трябва да се
направи оценка на ефекта на сивата икономика върху заетостта – данните очертават
единствено официално регистрираните и официално проследяемите данни.

5.4 Необходимост от изследвания
Няма пряка необходимост от изследвания, данните достатъчно добре очертават
както настоящото състояние, така и прогнозното развитие. Може да бъде взето
информирано решение на базата на тези данни.

--------------------------------------------------------------
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6. Подтема „Личностно развитие през свободното време"
6.1

Описание

В разбирането си на тази тема изхождаме от идеята, че свободното време, наравно с
по-формално определените периоди на образование и работа, е един от основните
моменти за личностно израстване, развитие и насочена промяна у индивидите.
Личностното развитие през свободното време се извършва през разнообразни
дейности, в които гражданите се ангажират самостоятелно или заедно и споделено с
други граждани.
Две от основните полета, в които се осъществява личностното развитие, и върху които
ще се фокусираме в изложението на темата, са:
- създаването и потреблението на култура и културни продукти и
- активното участие в спорт и физически дейности.

6.2

Източници на информация

Стратегически документи
За да очертаем по-пълно тематичните полета, които темата за личностното
развитие обхваща, както и необходимите показатели и индикатори за постигането на
целите на политиките, разработени в тази област, разгледахме следните
стратегически документи: Стратегия за развитие на културата в София 2013 – 2023,
„София – творческа столица“ и Стратегия за развитие на физическото възпитание и
спорта 2012 – 2020.
Стратегия за развитие на културата в София 2013 – 2023 „София – творческа столица“
Стратегията си поставя за цел да работи за устойчивото развитие на София като

„иновативен и творчески град на възможностите, платформа за активно участие на
гражданите в съвременния културен живот и пълноценното им взаимодействие с
културното наследство“. Заедно с това стратегията определя София като „трамплин
за професионално развитие в областта на културата и изкуствата, притегателен
център за изява на млади творци“. На последно място, София трябва да бъде „активен
участник в международния културен обмен... средище на култури и място за споделено
преживяване“.
Две от четирите цели, които стратегията си поставя, имат пряко отношение към
темата на личностното развитие през свободното време:
- повишаване на участието на гражданите в културните дейности и на
потреблението на културни продукти и услуги;
- съдействие за подобряване качеството на живот на жителите и гостите на
София.
Два от петте основни тематични приоритета на стратегията също се отнасят
към темата:
- ДОСТЪП ДО КУЛТУРА с основна цел: София да се превърне в творчески град, където
всеки гражданин – независимо от неговия пол, възраст, етнически произход или
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социален статус – има достъп до разнообразни културни продукти и услуги и има
възможност да развива потенциала си чрез активно участие в творчески дейности,
включително във виртуалното пространство.
- КУЛТУРА И ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ с основна цел: София да се превърне в отворен град –
жива лаборатория, в която хората експериментират и развиват своите знания,
умения и творчески способности на базата на взаимно уважение.
На свой ред, една от хоризонталните политики, която действа във всеки от
приоритетите, има пряко отношение към темата:
фокусиране върху образованието и способността за активно развитие и участие.
Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта 2012 – 2020
Някои от целите, конкретизирани в стратегията, са свързани с темата за
личностното развитие през свободното време:
- обхващане на различни целеви групи и стимулиране на интереса и търсенето на
занимания с физически упражнения и спорт.
- формиране на спортна култура за занимания през целия жизнен цикъл.
Данни
Статистически данни от Националния статистически институт:
- данни за ползването на библиотеки и библиотечни фондове – бройки книги, хиляди
читатели, хиляди посещения на библиотеки и библиотечни фондове;
- данни за дейността на музеите – различните видове музеи, наличните експонати,
музейният персонал; присъстват данни и за хилядите посещения в музеите, а в
изданието „София в числа 2015“ са налични и данни за приходите и разходите на
музеите, което също може да даде косвена представа за тяхната посещаемост;
- дейността на кината в градовете и селата – брой на прожекциите, хиляди
посещения, както и приходи от билети;
- дейността на театрите, оперите, оперетите и цирка – брой сцени, брой места,
брой представления, хиляди посетители, както и стойностите на приходите от
билети;
- дейността на музикалните колективи - филхармонии, ансамбли за народни песни и
танци и оркестри - брой представления и брой посетители;
- данните за книгоиздаването и печата (предоставяни от Националната
библиотека;
„Св. св. Кирил и Методий“); предоставени са данни за тиража на издадени книги и
вестници, което дава косвена представа за потреблението на тези културни
продукти от гражданите.
- данни за броя действащи читалища в статистическата зона на София присъства,
както беше отбелязано, за 2015 година в изданието „Регионите...“, но напълно
отсъства статистика за ползването на читалищата от страна на гражданите.
Регистри и списъци:
- регистър на спортните клубове и организации, подготвен от Постоянната
комисия за Децата, младежта, спорта и туризма, както и Дирекция „Образование“
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- регистър на спортните клубове, изготвян от Министерство на младежта и
спорта
- регистър на спортните федерации, изготвян от Министерството на младежта и
спорта.
- регистър на спортните обекти, изготвян от Министерство на младежта и
спорта
- списък на фитнес площадките, изготвян от Дирекция „Превенция, интеграция,
спорт и туризъм“ на Столична община.
Монографии, изследвания, дисертации, публични дискусии
Социологическото изследване, проведено от Социологическа агенция „Ноема“ по поръчка
на Асоциация за развитие на София през 2013 година.
Финален доклад от външен мониторинг на събитията от Културния календар на
Столична община 2016 г. - Алфа Рисърч.
Качество на живот в европейските градове 2015, изследване на Евробарометър.

6.3

Оценка на информацията

Създаване и потребление на култура
Данни по темата за личностното развитие в свободното време чрез създаване и
потребление на култура могат да се открият най-вече в рамките на статистическите
изследвания, правени от Националния статистически институт. В почти всяко от тях
се измерват индикатори, свързани с култура и образование, които съдържат и данни за
потреблението и производството на културни продукти. Съществен недостатък на
повечето достъпни статистически издания е, че данните в повечето от тях са
агрегирани на национално ниво за цялата страна.
Все пак съществуват няколко специфични статистически източника, които съдържат
информация, конкретно фокусирана върху развитието в София и Софийска област.
Такива са най-вече два статистически сборника - „София в числа 2015“, както и
специализираната поредица годишни публикации „Районите, областите и общините в
Република България”. „София в числа 2015“ е продукт на Териториално статистическо
бюро Югозапад, а „Районите...“ на централния офис на НСИ.
„София в числа 2015“ съдържа информация за демографското, социалното и
икономическото развитие на област София (столица). В основната си част данните се
отнасят за периода 2010 – 2014 година. „Районите, областите и общините в Република
България” е поредица от годишни публикации, които обхващат периода между 2010 и
2015 година. В тази поредица също са представени основните демографски, социални и
икономически данни по статистически области, статистически райони и по общини.
Статистическата информация в „ София в числа 2015“, както и в „Районите...“ е
подредена според почти сходни принципи – предоставени са данните от
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статистическото наблюдение на НСИ върху дейността на културните институции,
производството на филми и издаването на периодични и непериодични издания. В
„Районите...“ присъства статистика за броя и дейността на читалищата, каквато
статистика отсъства в по-ранното изследване на София. И двете издания са
фокусирани именно върху дейността на културните институции и само отчасти
предоставят информация върху потреблението на създадената или събрана в
институциите културна продукция от страна на гражданите на София.
Данните, представени в двете изследвания, изглеждат събирани методично и
професионално, и в тях поне на пръв поглед не могат да се открият видими
противоречия и въпросителни. Изключение правят единствено данните за
библиотеките и библиотечните фондове в София, които показват няколко значителни
флуктуации в стойностите си през годините. Така например читателите на
библиотеките през 2014 година скачат рязко на 86 хиляди – почти с една трета повече
от бройката им в годините между 2010 и 2013, която се движи между 62 и 59 хиляди – за
да спаднат отново на 66 хиляди през 2015 година.
Подходът за представяне на данните, в който акцентът пада върху дейността на
културните институции, и само отчасти върху потреблението на гражданите, дава
само частична представа за реалната им въвлеченост в дейности, подпомагащи
личностното развитие чрез занимания с култура през свободното време.
Всъщност данни с фокус върху участието на гражданите се събират от НСИ - на всеки
5 години, съгласно договореностите на страната ни в рамките на Европейския съюз, за
събиране на статистическа информация, и са регулирани от Регламент N 452/2008 г. на
Европейския парламент и на Съвета за изследването на образованието и обучението на
възрастни. Но тези данни са представени обобщено за цялата страна; данните от
София и областта не са публично налични.
И в двата основни налични източника на статистическа информация данните за
потреблението на културни продукти са представени обобщено за територията на
целия град София. Така например в София в числа имаме обобщени данни за посещенията
(в хиляди) на кино и представления за годините между 2010 и 2014 за територията на
целия град София. Двете издания обаче не дават информация за ключови демографски
показатели на потребителите на културни продукти - като например пол, възраст,
образование, трудов статус и местоживеене на територията на София и Софийска
област.
Друг съществен недостатък на начина, по който е изложена статистическата
информация, е липсата на разбивка на данните по по-ниски териториални единици от
града София като цяло – като например 24-те столични района. Такава разбивка би
позволила открояването на по-значими разлики и неравенства в развитието на
различните райони на столицата.
Тази липса на детайли не позволява на този етап извършването на по-задълбочения
анализ на тенденциите на културното потребление в столицата и по-фокусираните
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цели и политики, които биха могли да бъдат формулирани.
Липсата на по-фокусирана информация – най-вече по отношение на пространствените
разлики сред гражданите в София - е отчасти адресирана от социологическото
изследване, проведено от Социологическа агенция „Ноема“ по поръчка на Асоциация за
развитие на София през 2013 година, и анализирано от Институт за изследване на
обществата и знанието към Българска академия на науките. Изследването обхваща
най-разнообразни теми, но предоставя между другото и много интересни данни за
нагласите на софиянци по въпросите на културата и личностното развитие през
свободното време като цяло. Трябва да се отбележи, че изследването прилага
пространствено разграничен подход както при събирането на информация от
респондентите, така и при представянето на резултатите по теми. Всяка от темите
е представена с графики и карти, които представят визуално различните стойности
на отговорите във всеки един от двадесет и четирите софийски административни
района.
Така например изследването представя самооценката на респондентите от всички
столични райони относно удовлетвореността им от прекарването на свободното
време. Изследването от 2013 година представя информация и за това каква част от
софиянци от 24-те района на столицата отделят време за занимания с хоби и лични
интереси. Изследването предоставя и поглед върху удовлетвореността и оценката на
жителите на столицата за задоволеността на районите, в които живеят, с адекватна
културна инфраструктура и достъпна и разнообразна култура – на жителите на 24-те
района на София е зададен въпросът Кварталът, в който живея, е място с богата
култура и разнообразие от сцени на изкуството.
Изследването на Ноема и Асоциация за развитие на София в този смисъл показва един
възможен път на развитие на изключително необходимите бъдещи изследвания, които
биха могли да включат в методологията си внимание към пространствените различия в
разпределението на резултатите. Въпрос на дискусия е коя би била най-ефективната
териториална единица, която да се използва за тази цел – дали това да бъдат 24-те
административни района на София – сравнително обширни и различаващи се
съществено по големината си територии, включващи по-малки пространствени
единици с доста обособени специфики. С голяма доза сигурност обаче може да се каже,
че такъв тип изследвания, чувствителни към пространствените различия, са крайно
необходими за по-нататъшното развитие на планирането и изработването на
политики в София и околността й.
Въздействие на общинските културни политики
От 2012 г. Софийска община провежда редовен мониторинг на въздействието на
културните продукти, създадени в рамките на един от ключовите си инструменти Културния календар на Столична община. През 2016 г. Провеждането на мониторинга е
възложено на агенция „Алфа рисърч“ и той включва различни компоненти, като проучване
удовлетвореността на публиката, самооценка на организаторите на културните
събития и медиен мониторинг. Агенцията изготвя финален доклад, в който се
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разглежда, обобщава и анализира информацията от 141 обхванати и посетени културни
събития в рамките на 35 фестивала и самостоятелни събития, реализирани в периода
май-декември 2016 г. В рамките на тези събития са реализирани 1502 анкети с
респонденти, присъствали като публика. Оценки за всяко събитие са давали
представители на присъствалите като публика, избрани на случаен принцип. Броят на
анкетираните на всяко събитие според изискванията на Възложителя, Столична
община, варира в зависимост от посещаемостта на конкретното събитие.
Проведеният мониторинг може да се разглежда като пилотен модел за прилагане на
оценка на инструментите на общината за провеждане на културна политика. От една
страна, самият мониторинг би могъл да бъде усъвършенстван – в момента се
сравняват изключително разнородни като мащаб, бюджет, продължителност и публики
културни събития, което прави сравнението между тях доста трудно. Заедно с това в
изготвянето на крайната оценка на културните събития в мониторинга, еднаква
тежест имат както оценката на публиката, така и самооценката на организаторите и
анализът на предоставените от тях медийни материали. Заедно с външния мониторинг
е необходимо да се разработят форми на събиране на обективни индикатори за
въздействието на културните продукти – като данни за посещаемост, брой
изигравания, показвания на събитията, брой продадени билети и др.
На второ място, необходимо е оценката на въздействието на различните общински
политики в областта на културата да стане по-обхватна. За момента се провежда
външен мониторинг само за въздействието на събитията в рамките на културния
календар на общината. Необходими са изследвания и за въздействието на проектите,
подкрепени в рамките на Програма Култура и Програма Европа.
Участие в спортни дейности
Данните за участието на гражданите в спортни дейности като форма на личностно
развитие през свободното време са още по-оскъдни. Всъщност към момента
разполагаме по-скоро с косвена информация за това участие – под формата на регистри
и списъци, изготвяни от Министерство на младежта и спорта и общински институции,
администриращи спорта и физическата активност. Тези списъци и регистри, особено
регистрите на спортните клубове и организации, биха могли да дадат косвена
информация за ангажираността на населението в София с различни видове спортни
дейности. Те обаче не са достатъчни, за да покрият нуждите от информация в рамките
на подтемата „занимание със спорт в свободното време“. Необходима е като минимум
например:
- информация за брой спортуващи в свободното време по пол, възраст, район, спорт,
- часове, отделени за занимание със спортна дейност, в рамките на седмица, месец и т.н.
Единственото изключение за като цяло липсващата информация по тази тема е
Евробарометър – изследването на общественото мнение, извършвано по поръчка на
Европейската комисия. През 2015 Евробарометър публикува изследването „Качество на
живот в европейските градове“, в което са представени разнообразни теми, свързани
с темата за качеството на живот в градовете. Представените в изследването
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български градове са София и Бургас. Сред темите фигурира и въпросът за нивото на
удовлетвореност на гражданите от наличието и качеството на спортните
съоръжения в техния град.

6.4

Оценка на състоянието

Анализ
Данните, с които разполагаме на този етап за тема „Личностно развитие през
свободното време“, както и за двете идентифицирани от нас основни тематични
полета – личностно развитие чрез потребление и създаване на култура и личностно
развитие чрез занимания със спорт и физически дейности - дават сравнително
ограничена възможност за обобщение и анализ. Причината за това е вече споменатата
сравнителна оскъдност на статистическите данни, представящи състоянието на
темата в София и околностите й, както и фактът че когато такива данни са налични,
те най-често са представени обобщено за целия град, без по-детайлно разпределение
по пространствени и социални единици.
Статистически показатели на културни институции и потребление на култура в София
Данните от сборниците „София в числа 2015“ и от поредицата „Регионите...“ за периода
2010 – 2015 показват почти универсална тенденция на повишаване на броя на
посещенията от граждани на кина, театри, музеи, библиотеки и други културни
институции. Изключение на тенденцията на ежегодно повишение на абсолютния брой
посещения за всички типове наблюдавани културни институции е 2012 година – когато
всички институции регистрират спад в посещаемостта си. Особено силен този спад е
изразен в посещенията на киносалони и театри. През същата година е регистриран и
най-големият спад в броя места в киносалоните в София, което вероятно кореспондира
на сериозно преструктуриране на инфраструктурата за посещаване на кино в София, до
голяма степен свързано с промяна на собствеността и предефиниране на дейността в
някои от столичните търговски центрове (където се намират една голяма част от
киносалоните в столицата), както и поява на нови търговски центрове. Вероятно
обяснение за този спад може да се търси и в чувствителното повишаване на цените на
билетите за повечето културни институции, което също се регистрира през 2012
година, и относително по-малката тежест, която разходите за култура и развлечения
имат във все още възстановяващите се бюджети на домакинствата в София, току-що
излезли от ефектите на международната финансова и икономическа криза.
Така или иначе, спадът е краткосрочен и още през 2013 година се наблюдава обръщане на
тенденцията. Това е особено видимо отново в дейността на киносалоните, където от
2013 се наблюдава стабилно ежегодно увеличение на местата за зрителите и
съответно – абсолютния брой посещения на филми. Най-забележимо увеличение на
посещаемостта за периода регистрират музеите – от 671 хиляди посетители през
2010, през 2015 те са 979 хиляди, вероятно рефлектирайки и чувствителното
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увеличение на експонираните обекти от 1588 почти двойно на 2798. Увеличение на
посещаемостта в края на периода, след описания в средата му спад, регистрират и
кината – с увеличение на посещаемостта от 2 615 000 на 2 802 000 и увеличен брой
киносалони – от 11 на 16. Най-слаб е спадът в театрите, където има и най-големи
движения през годините – в края на периода местата в театралните салони са
нараснали от 7277 на 8055 (увеличението се дължи най-вече на нарастването на
местата за гледане на куклен театър – с почти две трети между 2010 и 2014;
останалите видове театър не нарастват така главоломно, а местата за драматичен
театър се свиват с 1000), за сметка на това посещенията са намалели от 756 685 на
720 942.
Статистика за потреблението на някои основни културни продукти в област Софияград 2010 – 2015
Източник: Статистически сборници на НСИ „София в числа 2015“ и „Региони, области,
общини в Република България“
Показател 2010

2011

2012

2013

2014

2015

Посещени
я театри

756 685

794 677

780 000

837 122

851 666

720 942

Места
театри

7 277

7 555

7 414

7 781

7 472

8 055

Посещени 671
я музеи –
хил.

735

702

877

922

979

Посещени 2 615
я – кина –
хил.

2 716

2 355

2 611

2 705

2 802

Места
кина

16 909

15 477

18 641

20 003

19 324

Читатели 62
библиотек
и – хил.

55

62

59

86

66

Тираж
книги
хил.

1 814

2 262

3 236

2 469

3 216

3 021

300 949

330 767

338 995

299 634

295 058

245 193

16 905

–

Тираж
вестници

Ако сравним данните за посещенията на културни институции в София и в останалите
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градове на страната, ще видим численото преимущество на столицата, което
отразява и по-големите възможности на града като средище на културни институции
с ключово национално значение, и концентрацията на население в активна възраст,
което прекарва значителна част от свободното си време в потребление на културни
продукти. Ако вземем за сравнение дейностите на културните институции в София
през 2010 и през 2015, и в бъдещата културна столица Пловдив, за същите две години,
ще видим устойчиво нарастване за пет години на почти всички показатели в София, но
и сходно, пропорционално за размерите на града, нарастване на показателите на
Пловдив. Така например и в двата града посещенията на кино нарастват с около 7% за
пет години – с около 200 000 и около 40 000 съответно; посещенията на музеи и в двата
града нарастват почти с една трета – с около 300 000 в София и с около 100 000 в
Пловдив. Има обаче и изненадващи резултати – местата в театралните салони на
Пловдив и броят на представленията нарастват с 30%, а публиката скача със 70% от
105 на 174 хиляди. В София за същия период местата в театрите са нараснали с 10%,
представленията са с 5% повече, а публиката всъщност е намаляла с 36 хиляди.
Статистика на потреблението на някои основни културни продукти в София и Пловдив
в 2010 и в 2015 година
Източник: Статистически сборници на НСИ „София в числа 2015“ и „Региони, области,
общини в Република България“
Показател

София 2010

София 2015

Пловдив 2010

Пловдив 2015

Население

1 259 446

1 319 804

347 611

341 625

Театри брой

23

23

4

4

Театри места

7 277

8 055

880

1 369

Представления 4 078

4 240

692

929

Театри
посещения

756 685

720 942

105 413

174 661

Музеи брой

28

27

13

14

Музеи
посещения
хил.

671

979

228

333

Музейни
експонати

1 588

2 798

316

282

Кина брой

11

16

4

5

Кина места

16 905

19 324

2 825

2 665

Кина

2 615

2 802

539

586

–
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посетители –
хил.
Библиотеки
брой
Библиотеки
читатели
хил.
Заети книги

9

9

3

2

62

66

25

22

1 470

2 075

485

400

–

Изследването на Ноема / Асоциация за развитие на София от 2013 г. предоставя някои подетайлни данни за потреблението на културни продукти в София. Според изследването
четири културни сцени се отличават с най-висок дял потребители (над 80% от
столичани всяка) – природните забележителности, музеите, театърът и киното.
Втора ос от висок дял потребители (от 70% до 80%) формират други четири сцени –
архитектура, археология, изобразително изкуство (галерии) и популярна музика. Трета
група – но със значително по-нисък дял потребители (между 50% и 60%) – образуват
опера /балет, фестивали, национални ритуали (кукерски игри и други) и интернет сайтове
за култура. Всички други изследвани компоненти на културата са с дял потребители под
50% от населението на София над 15 години. С най-нисък дял потребители от цялото
население на столицата се отличават поп-фолк концертите и компютърните игри (33%
за всеки от двата компонента). Те са и единствените две сцени на културата, които са
едновременно и с нисък дял приемане като културна ценност, и с нисък дял потребители.
Над половината от потребителите на всяка от културните сцени посещават събитие
поне веднъж годишно в домейните на киното, театъра, природните забележителности,
популярната музика, музеите и двата компонента, свързани с новите технологии –
интернет и компютърните игри. С изключение на интернет и компютърните игри,
чието потребление се характеризира с особено висока честота в сравнение с другите
компоненти на културата, относително висока честота на посещение отличава
киното – един от 5 потребители ходи на кино всеки месец. Висока честота отличава и
театърът, изложбите, творческите работилници, класическата и популярната музика
– един от 10 потребители на тези сцени ги посещава веднъж месечно.
Най-рядко столичани посещават археологически обекти, антиквариат, национални
обичаи и фестивали. Сравнително по-рядко посещават читалища, поп-фолк концерти,
представяния на книги и концерти с класическа музика, като над 60% от
потребителите на тези домейни са били за последен път зрител на съответната сцена
преди най-малко 2 години. Специфично за концертите с класическа музика е това, че
техните потребители ходят на концерт или много рядко (веднъж на няколко години), или
много често (всеки месец или веднъж на 2-3 месеца).
Младите до 34 години посещават по-широка гама от сцени, но формират основния
профил на потребителите на кино и поп-фолк концертите, като при последните една
трета от всички посетители са до 24 години. Докато най-възрастните – над 65 години
- изглеждат “изключени” от повечето сцени, като ограничават активните си домейни
предимно до концерти с класическа музика и художествена литература. Като правило,
аудиторията на последните два домейна, заедно с тази на опера/балет, се образува
предимно от хора над 35 години.
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Доминиращият дял потребители на архитектура, природни забележителности,
фестивали и събития с национални ритуали е на възраст до 49 години, както и на
домейните, свързани с нови технологии – интернет и компютърни игри. Аудиторията
на няколко сцени се формира от относително равномерен дял представители на всички
възрастови групи до 64 години – музеи, театър, творчески работилници, археология и
изобразителното изкуство. Дялът на потребителите с висше образование доминира
във всички аудитории, с изключение на популярната музика и поп-фолк музиката. А при
някои културни компоненти представлява значително над 60% от аудиторията:
фестивали, опера/балет, класическа музика, четене на художествена литература.
Относително висок дял потребители със средно образование – освен концертите на
популярна и поп-фолк музика - имат природните забележителности, компютърните
игри и антиквариатът.
Средногодишно един столичанин присъства на 6 театрални постановки. 82% от всички
са ходили на театър, като за повече от половината от тях (56%) последното
посещение е било в рамките на изминалата година, а един от 5-ма е осъществил
последното си посещение в рамките на последните три месеца.
Изследването дава и най-обща представа за ползването на интернет във
всекидневието на жителите на 24-те столични района. В повечето райони интернет
поне веднъж седмично ползват между 60 и 70 % от респондентите – от тези
стойности се отклоняват в Кремиковци, Нови искър и Банкя, където интернет ползват
съответно 42%, 41% и 38%, и районите в другия край на таблицата – Лозенец, Изгрев
и Студентски – където стойностите са 85%, 92% и 94% съответно.
Изследването дава някаква насока и за пречките пред софиянци да бъдат по-активен
участник в културния живот на града. Подобно на ситуацията в повечето страни от
Европейския съюз, и тук най-вече като бариери действат високите разходи и липсата
на време.
Създаване на културни продукти
Данните на НСИ дават известна представа и за участието на населението на София в
дейности, свързани с непрофесионално създаване на културни продукти – участие в
самодейни групи, хоби-сдружения, клубове по интереси. За съжаление данните, с които
разполагаме, са от последното преброяване от 2011 и можем да предполагаме, че са
донякъде остарели спрямо тенденциите в последните години:
Участие в дейности на самодейни групи, хоби-сдружения, клубове по интереси от
населението в София на възраст 25-64 г. По пол, възраст, образование, трудов статус и
местоживеене.
Източник: НСИ 2011
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Удовлетвореност от културната инфраструктура в София
Позитивното отношение към възможностите за занимание с културни дейности в
София се регистрират от изследването на агенция Ноема / АРС от 2013. Общо 58% от
жителите на София над 15 години изразяват съгласие с твърдението, че градът има
богата култура и разнообразие от сцени на изкуството. Там се отбелязва, че мнението
на жителите на София за културата и културния живот на столицата е значително попозитивно, отколкото във връзка с други аспекти, засягащи столицата като град и
място за живеене. Всички, включително хората, които доскоро не са живеели в София,
споделят категорично мнението, че столицата е центърът на културата в България, с
най-голямото богатство и разнообразие на културните сцени. Според изследването
достъпът до голямо количество и разнообразие от културни сцени се оценява високо
както от по-възрастните, така и от по-младите граждани на града. Като основно
предимство на столицата се посочва именно културата и богатият културен афиш, а
също и възможностите за забавление и прекарване на свободното време, специално за
младите хора.
Интересно е сравнението на това като цяло позитивно отношение към
възможностите за занимание с култура в града като цяло и усещането за
възможностите в конкретния квартал на респондента. Сравнението между тези два
въпроса разкрива отчетливо усещане за неравен достъп до културна инфраструктура
в различните части на София. Така например резултатите от отговорите на
ценностното твърдение “Кварталът, в който живея, е място с богата култура и
разнообразие от сцени на изкуството”: във всички столични райони, освен в три,
процентът на съгласни с това твърдение не надвишава 20 – най-нисък е в Люлин (5%),
Кремиковци (4%) и Студентски град (впечатляващите 2%! са съгласни с твърдението
там). Това е и районът, в който се регистрира едно от най-високите несъгласия с
твърдението – 78%, заедно още с Изгрев – 85%, Подуяне – 74% и Панчарево – 74%.
Като цяло високо ниво на съгласие с твърдението, че кварталът им е добре интегриран
културно, изразяват само в три софийски района – Оборище – 27%, Витоша – 28% и
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Средец – 61%.
Според изследването на Евробарометър от 2015 година „Качество на живот в
европейските градове“ сравнително висок процент от софиянци – 70% - са по-скоро
удовлетворени от инфраструктурата за култура в града им – като концертни зали,
театри, музеи и библиотеки. В това отношение София не се отличава от общата
европейска тенденция на сравнително доста висока удовлетвореност на гражданите
от инфраструктурата за култура в градовете им. Все пак показателно е, че едва 13%
от жителите на София са „много доволни“ от тази инфраструктура – за сравнение във
Виена „много доволни“ са 80%, в Берлин – 64%, в Загреб – 31%, в Братислава и в Бургас –
по 20%. Средно за цялата извадка стойностите на „много удовлетворените“ са около
40%; по този критерий София по-скоро попада в групата на по-проблемни градове като
Лефкозия (15%) и Палермо (11%), в които твърде малка част от респондентите са
склонни да дадат много висока оценка на инфраструктурата за култура.
Занимания със спорт и физическа активност
В тематичното поле „занимания със спорт“ е още по-трудно да се правят смислови
заключения поради оскъдните данни. Изследването на Евробарометър от 2015 за
„Качество на живот в европейските градове“ дава възможност за някои най-общи
сравнения в това отношение между София и някои други европейски градове.
По отношение на удовлетвореността си от наличните спортни съоръжения,
гражданите на София са сред едни от най-недоволните жители на Европа, и по този
показател градът се нарежда в една група с населени места като Палермо, Наполи,
Атина, Братислава, Диарбекир и Истанбул, където броят на недоволните надвишава
този на доволните – в София процентът недоволни е 39, срещу 38% удовлетворени от
наличните спортни съоръжения. Нивата на отговорилите на този въпрос с „не знам“ са
сравнително високи и жителите на София са отново на едни от челните позиции Будапеща (25%), Копенхаген (24%), София (23%), Талин (23%), Вилнюс (22%), Валета и
Варшава (и двете с 21%). Хелзинки и Люксембург заемат най-високи позиции сред
европейските столици, и двете с 84% от жителите им удовлетворени от спортните
съоръжения, докато най-ниските нива на удовлетворение могат да бъдат
регистрирани в Атина (34%), София (38%) и Братислава (43%).
Сравнението между нивата на удовлетвореност от спортните съоръжения на
жителите на двата български града в изследването – София и Бургас, отново не е в
полза на София. 8% от софиянци са много удовлетворени от спортните игрища и
залите за спорт на закрито в града си срещу 33% в Бургас, 30% са по-скоро доволни
срещу 38% в Бургас; в Бургас процентът на по-скоро недоволните е 11 срещу 25
процента от софиянци, които са по-скоро недоволни, и 6% от бургазлии са напълно
недоволни, срещу 14% от софиянци на същото мнение. Има разлики в нивото на
отговорили с „не знам“ – 12% в Бургас срещу 23% в София.
Прекарване на свободното време
Някои обобщени данни за прекарването на свободното време предоставя емпиричното
социологическо изследване, извършено от Агенция Ноема по поръчка на Асоциацията за
развитие на София през 2013 г. Респондентите на изследването демонстрират
относително висока удовлетвореност от социалния си живот – около и над 50%
процента са отговорилите „напълно удовлетворен“ и „по-скоро удовлетворен“; найниски са стойностите по този въпрос в районите Възраждане, Овча купел, Триадица,
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Студентски и Красно село (в Красно село общият брой на удовлетворените дори пада
под 50%), а най-високи – в Панчарево, Надежда, Изгрев, Подуяне и Банкя, като в
последните два района удовлетворението достига между 70 и 80% от респондентите.
По отношение на удовлетворението от свободното време отново във Възраждане,
Връбница, Красно село, Сердика и Средец под 50% от респондентите отговарят с
„напълно удовлетворен“ или „по-скоро удовлетворен“, най-висока удовлетвореност
имат респондентите в Банкя, Илинден, Лозенец, Изгрев и Панчарево. По въпроса дали
отделят достатъчно време за хоби и лични интереси, в мнозинството от софийските
райони по-малко от 50% от респондентите отговарят положително, като най-ниски
са стойностите в районите Сердика, Кремиковци, Витоша, Триадица и Средец – около и
малко над 30%. Най-високите стойности отново са регистрирани в Лозенец, Люлин,
Илинден, Нови Искър и Банкя и достигат 70%.

6.5

Заключение

На този етап могат да се правят сравнително скромни заключения по отношение на
тематичните полета на личностното развитие чрез занимания с култура, спорт и
физически дейности в свободното време, освен очевидните и не изненадващи
резултати за това, че София като столица предоставя сравнително широк избор от
възможности за личностно развитие.
Достъпните данни са сравнително ограничени, за да се направи по-задълбочен и
детайлен анализ, и все още има широки проблемни области, за които можем да правим
основно внимателни предположения. Сред тези предположения, направени и в предходни
изследвания по темите, най-важното е по отношение на съществените разлики във
възможностите за потребление и създаване на културни продукти, които
съществуват между различните социални и имуществени групи сред жителите на
столицата, както и съществените разлики във възможностите за достъп до
потребление и създаване на културни продукти, които съществуват между жителите
на различните райони на София, и по-специално – между централните и периферните
райони. При това е необходимо да се има пред вид, че пространствените неравенства в
достъпа до култура съществуват на поне две нива – от една страна, между централни
и периферни части вътре в столичния град, и, от друга страна – между столицата и помалките населени места в област София-град.
По отношение на заниманията със спорт и физически дейности изненадваща е по-скоро
ниската оценка, която гражданите на София дават на съществуващата спортна
инфраструктура, независимо от концентрираните усилия на общината в тази насока в
последните години. Това налага провеждането на детайлно изследване на нагласите,
предпочитанията и нуждите на гражданите в тази област с цел събиране на
информация, която да служи за насоки за развитието на бъдещите политики още поуспешно.

6.6

Необходимост от изследвания

Необходими са данни на ниво административни райони на София, както и социалнодемографски данни за потребителите на култура в столицата. Необходимостта от
такива данни произтича от идентифицираните разлики във възможностите за
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потребление на култура и занимания със създаване на културни продукти, както и
достъп до културна инфраструктура.
Почти напълно липсват данни за заниманията на гражданите на София със спорт, както
и за предпочитанията и нуждите им в тази област – тази съществена липса трябва да
се компенсира, особено пред вид инициативата „Столица на спорта“, която София
домакинства през 2018.

--------------------------------------------------------------
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III. Качество на Живот

Описание на темата
Темата беше развита в подтемите "Достъп до публични услуги - електричество, ВиК,
сметосъбиране и сметоизвозване, отопление", "Здраве - начин на живот, достъп до
здравеопазване", "Щастие", "Влияние на работата върху качеството на живот" ,
"Жилища" .

1. Подтема „Достъп до публични услуги – електричество,
ВиК, сметосъбиране, сметоизвозване, отопление“

1.1 Описание
Тази подтема обхваща основните публични или комунални услуги, които се предлагат на
гражданите на Софийска община. В нея се разглеждат подаването на електричество,
снабдяването с чиста питейна вода и отвеждането на използваната и мръсната вода
от канализацията, събирането и извозването на смет и отоплението на жилищата на
гражданите през студените сезони. Предоставянето на публичните или комуналните
услуги е организирано в сложни системи, част от тях са преминали през процеси на
приватизация (подаване на електричество) или отдаване на концесия (ВиК,
сметосъбиране и сметоизвозване), част от тях продължават да бъдат доминирани от
действието на централизирани държавни структури (отопление чрез топлофикация).

1.2 Източници на информация
Стратегически документи
Отделните елементи на темата не са равномерно разработени и развити със
стратегически документи на общинско равнище. Така например управлението на
битовите отпадъци се превръща в обект на стратегическо осмисляне и анализ преди
повече от 10 години и вече разполага с две детайлно разработени стратегии.
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Водоснабдяването и канализацията фигурира като тема в разглежданата в момента в
Столичния общински съвет Стратегия за развитие на инженерната инфраструктура
на територията на Столична община, но в нея проблематиката е разглеждана преди
всичко от инженерна гледна точка, а не от гледна точка на потребителите на публични
услуги. Темите за електричеството и отоплението се превръщат в обект на интереса
на общинските стратегически текстове само по отношение на публични системи,
като например системите за улично осветление, отоплението и енергийната
ефективност на общинските сгради и т.н., тъй като потреблението на енергия на
индивидуалните потребители не е обект на политиките на Столична община. Тази
неравномерност в развитието предопределя и неравномерното представяне на
стратегическите документи, сред които преобладават тези, свързани със
сметосъбиране и сметоизвозване.
•

Стратегия за дългосрочно управление на битовите отпадъци на Столична
община, изготвена от София консултинг груп, 2007 г.

Стратегията е първи опит в създаването на обхватен стратегически текст по
темата, която засяга сметосъбирането и сметоизвозването в Столична община. Тя
започва с анализ на наличната информация към момента на писане на стратегията и
установява, че тя е непълна, недостатъчна за изработването на стратегически цели,
разчита на частични изследвания и проучвания, изработвани хаотично през годините
за конкретни инициативи с тесен обхват.
Въпреки това стратегията прави анализ на силните и слабите страни на управлението
на отпадъците в Столична община, чрез който се идентифицират проблеми и се
набелязват основни цели.
SWOT анализът установява, че съществуват два основни проблема, чието решаване ще
даде трайно отражение върху подобряване на дейностите по управление на
отпадъците:
- изборът и изграждането на съоръжения за трайно третиране на твърдите битови
отпадъци.
- изграждането на адекватно поведение на институциите, бизнеса и жителите на
Столична община.
Във връзка с така формулираните основни проблеми се дефинират една стратегическа
цел с две подцели:
Цел: На жителите на столицата да се осигурят европейски стандарти при
предоставяне на услугите, свързани с обезвреждане и оползотворяване на твърдите
битови отпадъци, при възможно по-ниски разходи за населението.
Подцел 1: Въвеждане в експлоатация до края на 2011 г. на система от съоръжения за
дългосрочно управление на битовите отпадъци на Столична община.
Подцел 2: Цялото население, институциите и бизнесът на територията на Столична
община да имат отговорно поведение по отношение управлението на отпадъците.
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Във връзка с изпълнението на очертаните цели се планира провеждането на проучвания,
които да послужат за изготвяне на анализи за количествата и състава на отпадъците
на Столична община В рамките на проучването следва да се определи точно съставът
на твърдите битови отпадъци, генерирани на територията на Столична община. По
отношение на биоразградимите отпадъци трябва да се обследват количеството, видът
/животински, растителни, хранителни/ и произходът им /от домакинства, заведения за
обществено хранене, търговски обекти, обществени градини и паркове и др./.
Планираното проучване също така трябва да обхване поне следните типове
територии:
1. Централна градска част със смесено застрояване /ниско и високоетажно
застрояване/;
2. Централна градска част с преобладаващ брой административни и офис сгради;
3. Типични жилищни комплекси, с етажност на застрояването от 6 до 20 етажа
/например жк Люлин, жк Младост, жк Дружба/;
4. Жилищни квартали с висока гъстота на застрояване /например Лозенец, Бъкстон,
Манастирски ливади/;
5. Жилищни квартали със смесено застрояване /например кв. Овча купел,
Модерно предградие, Банишора/;
6. Квартали за трайно обитаване от Подвитошката яка /например Бояна,
Симеоново, Драгалевци/;
7. Крайни квартали от селски тип /например Сеславци или Негован/;
8. Квартали с преобладаващо ромско население /например Факултета или
Христо Ботев/; както и поне следните основни типове генератори на битови
отпадъци /битови отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците/:
- Хотели;
- Заведения за бързо хранене, ресторанти, столове;
- Бизнес паркове;
- Индустриални зони.
За постигането на втората подцел - Цялото население, институциите и бизнесът на

територията на Столична община да имат отговорно поведение по отношение
управлението на отпадъците - се предвижда провеждане на информационни кампании,
които да подобрят познаването от страна на населението на проблемите, свързани с
управление на отпадъците, добрите практики за тяхното решаване и
съществуващата общинска нормативна база, интереса на гражданите да спазват и
прилагат установите правила и изисквания.
Цел на информационната кампания ще е мотивирането на гражданите да прилагат
техники и да полагат усилия, например за:
• сортиране на отпадъците в домовете и съзнателно участие в системите за
разделно събиране на отпадъците (информационни кампании съвместно с
организациите по оползотворяване на специфичните видове отпадъци, с които СО
сключва договори за разделно събиране на отпадъците);
• производството на компост в индивидуални компостери, в домовете, които
произвеждат растителен отпадък;
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•
•
•

отказ от допълнителни опаковки, когато това не е необходимо;
изхвърляне на забранени отпадъци в контейнерите;
опазване от повреждане и унищожаване на контейнерите за общо и разделно
събиране и др.

Освен информационната кампания ще се работи за:
- повишаване въздействието на глобите за нарушения на общинската наредба за
отпадъците върху поведението на гражданите;
- повишаване ролята на гражданското общество в решаването на проблеми с
отпадъците.
Предвидено е ежегодно провеждане на социологическо проучване, отчитащо мнението
на жителите на Столична община за съществуващите проблеми, начините на тяхното
решаване и тяхната удовлетвореност от постигнатите резултати. проучване за
преобладаващо предпочитаните варианти относно системите за разделно събиране на
отпадъците. Например за отпадъците от опаковки следва да се проучи
предпочитанието към типа и броя на контейнерите за разделно събиране, приемливата
отдалеченост на тези контейнери за разделно събиране от домовете; предпочитания
вариант за „зелените” отпадъци от градините и дворовете от кварталите с такъв
тип строителство (домашно компостиране или разделно събиране и предаване в
инсталация за третиране (след изграждането й).
•

Програма за управление на отпадъците на Столична община за 2015 – 2020 г.

През 2012 г. e приет нов Закон за управление на отпадъците (ЗУО), който въвежда
изискванията на Рамковата директива за отпадъците 2008/98/ЕС в българското
законодателство и регламентира мерките и контрола за защита на околната среда и
човешкото здраве чрез предотвратяване или намаляване на вредното въздействие от
образуването и управлението на отпадъците, както и чрез намаляване на цялостното
въздействие от използването на ресурси и чрез повишаване ефективността на това
използване. Това налага изработването на нова програма на Столична община за
управление на отпадъците.
Програмата прави оценката, че:
- образователно-информационната политика в областта на управление на отпадъците
на общината е „последователна и добре планирана“.
- Общината разполага с добре структурирана система за информиране на
обществеността, с ясно идентифицирани целеви групи; предприела е действия за
информиране на населението относно различните потоци отпадъци с цел повишаване
на общественото съзнание и създаване на навици за екологосъобразно отношение към
отпадъците.
- Столична община изпълнява всички ангажименти за консултации с обществеността,
произтичащи от екологичното законодателство. Обществеността участва в процеса
на вземане на решения по изготвяне на планове и програми и по инвестиционни
предложения на територията.
- Столична община изпълнява съвместни мерки за информиране на обществеността с
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организациите за оползотворяване на отпадъци от опаковки и МРО, за което е включила
специално клаузи в договорите с тези организации.
Общината използва разнообразни форми за повишаване на обществената
осведоменост и за насърчаване на участието в дейности с отпадъци – целеви кампании,
работа с медии, разпространение на информационни материали и др. Най-съществен
източник на информация са интернет страниците на Столична община и на Столичен
инспекторат.
- Информация за отпадъците се публикува разпръснато на няколко интернет сайта –
на Столична община, на Столичен инспекторат, на проекта „Изграждане на
интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на
Столична община“. Това затруднява нейното намиране от страна на потребителите на
услугите, предвид функциите на инспектората като контролен орган. Като се има
предвид значението и обхватът на този вид общински услуги, препоръчително е
Столична община да организира специална секция за отпадъците на интернет сайта на
общината (портал за отпадъци), например с линк от нивото на Дирекция „Управление на
отпадъците“, на който да се публикува и актуализира информацията във връзка с
управлението на отпадъците и линкове към сайтовете на Столичен инспекторат и на
проекта за интегрираната система и обратно. Целесъобразно е линкове към тази
страница да се направят и от интернет страниците на 24-те районни администрации.
Програмата формулира своята генерална дългосрочна цел така: Ефективно използване
на отпадъците като ресурси и намаляване на генерирането и на депонирането им.
Стратегическите цели, чието постигане през периода на Програмата ще допринесе за
изпълнението на генералната стратегическа цел, са:
Стратегическа цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез
предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване;
Стратегическа цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени
отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонирането им;
Стратегическа цел 3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна
околна среда;
Стратегическа цел 4: прилагане йерархията на управление на отпадъците. Програмата
установява, че България изостава в сравнение със страните от ЕС както по отношение
на начините за третиране на отпадъци (значително по-висок дял на депонирани
отпадъци в сравнение със средното за ЕС), така и по отношение на участието на
населението в дейностите относно битовите отпадъци.
За реализацията на Стратегическа цел 4 е специфично предвидено разработването на
Подпрограма за прилагане на разяснителни кампании и информиране на
обществеността по въпросите на управление на отпадъците. Останалите цели на
програмата също разчитат за осъществяването си на Използване на разяснителни
кампании и предоставяне на информация, насочена към широката общественост като
цяло или към специфични групи от потребители.
Една от препоръките в пътната карта за управление на отпадъците, която
Европейската комисия изготвя за България, е страната да отдаде голямо значение на
информационните кампании сред населението. Незадоволителното участие на
населението в управлението на отпадъците се потвърждава и от обширно проучване
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сред гражданите на ЕС на тема „Отношение на европейците към управлението на
отпадъците и ефективното използване на ресурсите“ 5 , публикувано от ЕК в началото
на 2014 г. Проучването показва, че най-общо българските граждани отделят
значително по-малко внимание и усилия в сравнение с повечето страни членки към
управлението на отпадъците. Така например средно 90% от анкетираните граждани на
ЕС събират разделно отпадъци от хартия и картон (поне от време на време), докато в
България този дял е 64%. Подобен по-нисък е делът по отношение и на други потоци
битови отпадъци (респективно: пластмаса - 90% към 66%, стъкло - 88% към 58%,
опасни битови – 79% към 51%; метал – 78% към 50% и др.).
Мерките в подпрограмата са насочени към няколко оперативни цели:
- Изграждане на информирано поведение и на обществени нагласи относно отпадъците,
съобразно с принципите на устойчивото развитие;
- Повишаване на участието на населението и бизнеса в дейностите с битови отпадъци
съобразно йерархията за управление на отпадъците;
- Повишаване на ролята на населението в процеса на вземане на решения относно
политиката за управление на отпадъците на Столична община.
Предвидените в подпрограмата мерки включват публикуване и разпространение на
актуална информация и провеждане на разяснителни кампании за повишаване на
информираността и разбирането сред населението и бизнеса за същността,
принципите и йерархията за управление на отпадъците; за услугите по събиране,
транспортиране и третиране на различните потоци отпадъци, предоставяни от
Столична община; за задълженията на гражданите и бизнеса и за действията, които
трябва да предприемат при управление на генерираните от тях отпадъци; за
използване на техники и полагане на усилия за екологосъобразно използване на
ресурсите и съзнателно участие в системите за управление на отпадъците. Планирани
са също мерки, които чрез подходящи техники или схеми включват пряко гражданите в
дейности за разделно събиране на различни потоци битови отпадъци. Друга група мерки
е насочена към участие на обществеността в процеса на вземане на решения относно
политиката за отпадъците чрез допитвания, консултации, публични обсъждания и др.
По-конкретно подпрограмата предвижда провеждане на социологическо проучване за
отчитане мнението на жителите на Столична община относно различни аспекти на
политиката и услугите за отпадъците. Целта е да бъде събрана информация за
обществените нагласи с цел подпомагане вземането на управленски решения,
съобразени с мнението на гражданите. Предвижда се тези социологически проучвания
да се провеждат ежегодно за всяка от петте години действие на програмата – тоест
общо 5 проучвания за периода 2015 – 2020 година. С други думи, към настоящия момент
би трябвало да има поне 2 извършени проучвания за 2015 и 2016 година.

Данни
- Пренесено количество електрическа енергия за клиентите на ЧЕЗ на територията на
Столична община, Източник: ЧЕЗ за Визия за София
- Използвана вода в София 2010 – 2014, в хил куб. метри на година, Източник: НСИ, София

в числа 2015

131

- Битови отпадъци в София 2010 – 2015, Източник: НСИ, София в числа 2015, Региони,

области и общини 2015

Монографии, изследвания, дисертации, публични дискусии
•

•

Анализ на удовлетвореността на населението и бизнеса от предоставяните
услуги във водния сектор, изработен по повод Проект на Национална стратегия
за управление и развитие на водния сектор, поръчано през 2011 година от
Министерството на околната среда и водите
„Емпиричното социологическо изследване“ на Ноема / Асоциация за развитие на
София от 2013 г.

1.3 Оценка на информацията
Информацията, с която разполагаме по темата, като цяла е непълна, събрана от
различни източници, което затруднява сравнението и отбелязването на тенденции в
стойностите на различните показатели.
Електричество
По темата за електричеството имаме единствено данните за общото потребление на
електрическа енергия от битовите потребители в София сред клиентите на ЧЕЗ в
периода 2012 – 2016 г. Не разполагаме с по-детайлни данни, които да ни дадат идея за
спецификите в потреблението на различните социално-икономически групи в
столицата, както и по-детайлни разбивки на стойностите по месеци,
административни райони на София и др. Не разполагаме и с нагласите и
удовлетвореността на потребителите на електрическа енергия в София. Без съмнение
значителни информационни масиви са налични у оператора на електропреносната
система в София „ЧЕЗ“ ООД и някои от тях са с високо обществено значение, както
например показа оповестяването на данни за извършваните кражби на електричество
на територията на столичния град, които опровергаха широко разпространените
представи за най-мащабните извършители на такива кражби. Необходимо е да се
работи за установяване на партньорски отношения с ЧЕЗ и предоставяне на достъп до
широк обхват от информация относно потреблението на електричество.
Водоснабдяване и канализация
Статистическите сборници на НСИ „София в числа“ и „Региони, области и общини в
Република България“ дават най-обща статистическа информация по темата
водоснабдяване и канализация – Дялът на населението в София, свързано с обществено
водоснабдяване, населението, свързано с обществена канализация със и без
пречистване, населението, свързано с пречиствателни станции за отпадъчни води,
както и населението на режим на водоснабдяване в периода 2010 – 2015 г.
Статистическите сборници дават информация и за водата, използвана от битовия
сектор и по-конкретно – от домакинствата в периода 2010 – 2015 г.
Изработването на Проект на Национална стратегия за управление и развитие на водния
сектор, поръчано през 2011 година от Министерството на околната среда и водите,
включва между другите си части и Анализ на удовлетвореността на населението и
бизнеса от предоставяните услуги във водния сектор. Анализът е направен на базата
на национално представително социологическо проучване, което цели да събере
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емпирична информация относно удовлетвореността на населението и бизнеса от
предоставяните услуги във водния сектор, за позитивни и негативни оценки за
предоставяните услуги във водния сектор и за обществените очаквания за онези
критерии, чрез които следва да се оценява работата на операторите, предоставящи
ВиК услуги. Работата на терен е извършена в началото на декември 2010 г.
Проучването представя резултатите си за цялата национална територия.
Проучването съдържа въпрос, свързан с удовлетворението от работата на
операторите на ВиК системи, от който може да се извлече информация за София.
Не разполагаме с по-детайлни данни, които да ни дадат идея за спецификите в
потреблението на различните социално-икономически групи в столицата, както и подетайлни разбивки на стойностите по месеци, административни райони на София и др.
Не разполагаме и с нагласите и удовлетвореността на потребителите на услуги по
водоснабдяване и канализация в София. Необходимо е да се работи за установяване на
партньорски отношения с концесионера „Софийска вода“ и предоставяне на достъп до
широк обхват от информация относно потреблението на услуги по водоснабдяване и
канализация.
Сметосъбиране и сметоизвозване
Статистическите сборници „София в числа 2015“ и „Региони, области, общини в
Република България“ съдържат информация за битовите отпадъци – показатели като
количествата образувани отпадъци, дял на обслужваното население от системи за
организирано сметосъбиране и сметоизвозване, събраните битови отпадъци в хиляди
тонове и на човек от населението и др.
В изследванията на Ноема / Асоциация за развитие на София от 2013 г. и на
Евробарометър „Качеството на живот в европейските градове“ се съдържа
информация за удовлетвореността на гражданите на София от чистотата по улиците
на града им, в квартала им и проблемите с публичните услуги по събирането на боклука.
Не разполагаме с по-детайлни данни, които да ни дадат идея за спецификите в
отношението към услугите по сметосъбиране и сметоизвозване на различните
социално-икономически групи в столицата, както и по-детайлни разбивки на
стойностите по месеци, административни райони на София и др. Не разполагаме и с
нагласите и удовлетвореността на потребителите на услуги по сметосъбиране и
сметоизвозване в София, както и нагласите към разделното събиране на опаковки за
последващо рециклиране. Необходимо е да се работи за установяване на партньорски
отношения с концесионерите по сметосъбирането и извозването, както и компаниите
по оползотворяване на опаковките, за предоставяне на достъп до широк обхват от
информация относно потреблението на тези услуги.
Отопление
Изследването на Ноема от 2013 година е единственото, което дава информация
относно начините на отопление на софиянци.Не разполагаме с по-детайлни данни,
които да ни дадат идея за спецификите в отношението към потреблението на
топлофикация в София на различните социално-икономически групи в столицата. Не
разполагаме и с нагласите и удовлетвореността на потребителите на Топлофикация,
както и нагласите и удовлетвореността на ползвателите на природен газ и други
алтернативни форми на отопление. Необходимо е да се работи за установяване на
партньорски отношения с Топлофикация ЕООД, с Овергаз и други доставчици, както и да
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се планират изследвания на предпочитанията на индивидуалните потребители на
отопление чрез дърва, въглища, брикети, пелети и др.

1.4 Оценка на състоянието
Електричество
Данните, с които разполагаме по подтемата „Електричество“, разкриват единствено
общото потребление на електрическа енергия от битовите потребители сред
клиентите на ЧЕЗ в периода 2012 – 2016 г. Стойностите в различните години варират
в порядъка на няколко десетки хиляди миливат часа на година и вероятно се влияят найвече от електрическата енергия, използвана за отопление през зимата на
съответната година.
Пренесено количество електрическа енергия за клиентите на ЧЕЗ на територията на
Столична община
Източник: ЧЕЗ за Визия за София
Тип потребител
Битови
потребители

За период в MWh
2012 г.
2013 г.
1,940,66
1,973,722
2

2014 г.
1,942,10
3

2015 г.
2,028,34
8

2016 г.
1,989,57
2

Водоснабдяване и канализация
Данните в сборника „София в числа“ показват, че 100% от населението в София е
свързано с обществено водоснабдяване, като няма население в режим на водоснабдяване
в периода 2010 – 2014. Дялът на свързаното с пречиствателни станции население е
много висок и нараства в разглеждания период – от 93.5% през 2010 на 96.1% в 2014 г.
Дялът на населението, което е свързано с обществена канализация без пречистване, е
много нисък и намалява – от 0.8% през 2010 на 0.2% през 2014. Дялът на населението,
свързано с обществена канализация, нараства от 94.3% на 96.3% в 2014 г. За сравнение,
едва 80 – 85% от селищата в области като Варна и Пловдив са свързани с обществена
канализация. Между 65 и 80% от населението в тези области е дялът на свързаното с
пречиствателни станции население в тези области.
В сборника „София в числа“ е поместена и графика на количествата използвана вода в
София в периода 2010 – 2014, като е поместено и количеството вода, използвано от
софийските домакинства. Тенденцията в периода 2010 – 2014 е на плавно понижение на
потреблението на вода от софийските домакинства – от 63 930 хил. куб. метри на
година до 61 149 хил. куб. метри.
Използвана вода в София 2010 – 2014, в хил куб. метри на година
Източник: НСИ, София в числа 2015
2010
Селско, горско 227
и
рибно
стопанство

2011
306

2012
37

2013
144

2014
126

в

225

13

111

102

т.ч. 168
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напояване
Индустрия
38 330
Битов сектор 69 855
в
т.ч. 63 930
домакинства

24 221
70 036
64 098

24 338
69 421
63 641

24 609
65 827
61 889

22 812
65 064
61 149

Единственото изследване на удовлетвореността на потребителите от качеството
на ВиК услугите, което представя данни за София, е Анализ на удовлетвореността на
населението и бизнеса от предоставяните услуги във водния сектор от 2010 година.
Изследването позволява сравнение във възприемането от страна на потребителите
на различни ВиК – както частни (в София), така и държавни, и общински – на качеството
на доставяната им вода за битови нужди. В това сравнение водата, доставяна от
софийския концесионер, най-рядко е квалифицирана като „с постоянно лошо качество“.
Същевременно обаче тя показва и най-ниските стойности на отговор „отлична през
цялото време“. Най-голяма честота имат отговорите „влошена в редки случаи“. Още
по-висок е процентът на този отговор при изследването на бизнеса – 68, 2% от
запитаните респонденти, представители на бизнеси, смятат, че качеството на
водата в София е „влошено в редки случаи“.
Оценки на качеството на водата по форма на собственост на ВиК операторите (в %):

Източник: Анализ на удовлетвореността на населението и бизнеса от предоставяните
услуги във водния сектор, Проект на Национална стратегия за управление и развитие
на водния сектор, 2011 г.
Население
Отлично
през
цялото
време
Концес
ия
(София)
Държав
на
собств
еност

Бизнес
Влошено Влошено
в редки много
случаи
често

Постоя Отлично
нно
през
лошо
цялото
време
18,2

20,4

23,9

43,5

39,1

27,8

19,4

Влошено в Влоше
редки
но
случаи
много
често
68,2

Пост
оянно
лошо

13,6

8,3

0,0
35,6

35,6

11,1

17,8

27,4

46,8

19,4

6,5

33,3

33,3

28,6

4,8

17,6

Смесен
а
държав
нообщинс
ка
собств
еност

25,8

41,0

22,3

10,9

Общин
ска
собств

22,1

36,2

30,4

11,2
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еност
Сметосъбиране и сметоизвозване
Статистическите сборници на НСИ „София в числа 2015“ и „Региони, области, общини в
Република България“ дават някои данни за количествата битови отпадъци,
произвеждани в столицата в периода 2010 – 2015, както и количествата отпадъци,
обслужени от общинските служби. Тези данни показват почти двойно нарастване на
общото количество образувани битови отпадъци – от 354 хиляди тона през 2010 до 633
хиляди тона през 2015 г. Особено рязко е нарастването между 2012 и 2013 година – от
269 на 566 хиляди тона. Показателят „събрани отпадъци на населението“ също
демонстрират нарастваща тенденция през 2010 – 2015 – от 282 килограма на човек за
година през 2010 нарастват на 481 килограма на човек за година през 2015. Отново се
наблюдава рязко нарастване между 2012 и 2013 година – от 207 на 433 килограма
отпадъци на човек за година. Количеството на депонираните битови отпадъци
устойчиво намалява в годините от периода – от 318 хил. тона на 93 хиляди тона през
2014 г. Намалява и площта, на която са разположени депата за отпадъци.
Битови отпадъци в София 2010 – 2015

Източник: НСИ, София в числа 2015, Региони, области и общини 2015
Общо
образувани
битови
отпадъци - хил.
т
Обслужвани
населени места
- бр.
Население
в
обслужваните
населени места
- бр.
Дял
на
обслужваното
население
от
системи за
организирано
сметосъбиране
-%
Събрани битови
отпадъци
от
обслужваните
населени места
- хил. т
Събрани битови
отпадъци
на
човек от
обслужваното
население
-

2010
354

2011
309

2012
269

2013
566

2014
611

2015
633

38

38

38

38

38

38

1 254 626

1
296 1 302 316
615

1 305 976

1 313 096

1 319 804

100

100

100

100

100

100

354

309

269

566

611

633

282

238
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кг/чов./г.
Депа за битови
отпадъци - бр.
Депонирани
битови
отпадъци - хил.
т
Заета площ от
депата - дка
Остатъчен
капацитет на
депата - м 3

1

2

2

4

2

2
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245

180

104

93

-

119

475

582

848

89

-

293 130

925 539 688 147

4 589 310

4 030 776

-

Изследванията на Ноема 2013 и на Евробарометър „Качеството на живот в
европейските градове 2015“ дават някои насоки относно удовлетвореността на
гражданите на София от чистотата в града им. Според изследването от 2013 година
единствено в столичните райони Панчарево, Банкя и Връбница има мнозинство от
жители, които мислят, че кварталите им са чисти. Във всички останали софийски
райони мнозинства от над 50% от жителите им смятат, че кварталите са мръсни.
Най-високи регистрирани стойности на този отговор са в районите Студентски
(90%), Надежда (80%) и Сердика (75%). Когато въпросът за наличието на боклуци е
зададен конкретно за квартала на респондента, се регистрират дори по-високи
стойности – проблем с боклуците имат над 80% от респондентите в районите
Сердика, Красно село, Нови Искър, Лозенец, Надежда, Средец, Подуяне, Студентски,
Кремиковци (98%!), Възраждане (91%).
Изследването на Евробарометър поставя София на едно от върховите места в
класацията за най-голям брой „недоволни“ от чистотата в града им европейци – 70%
от софиянците са „недоволни“, докато едва 29% са „доволни“. София е на шесто място
по недоволство от чистотата - малко по-лошо от Атина (70%) и малко по-добре от
Братислава (71%), Марсилия (75%), Неапол (78%), Рим (91%) и Палермо (92%). Едва 3% от
софиянци са „много доволни“ от чистотата, 26% са „по-скоро доволни“, 42% - „по-скоро
недоволни“ и 28% - „напълно недоволни“. Бургас, другият български град в изследването,
е на обратния край на класацията, със 73% „доволни“ от чистотата (16% много доволни,
57% по-скоро доволни) и 27% недоволни (19% по-скоро недоволни, 8% „много недоволни“).
Отопление
Изследването на Ноема от 2013 година е единственото, което дава информация
относно начините на отопление на софиянци. Данните показват чувствителни разлики
в процента отопляващи се с ТЕЦ в различните столични райони. Най-висок процент на
отопляващи се с ТЕЦ – над 80% - има в районите Средец, Изгрев, Люлин, Младост,
Студентски, Надежда, Илинден, Възраждане. Между 60 и 80% са отопляващите се с ТЕЦ
в Искър, Красно село, Лозенец, Връбница, Триадица, Подуяне. Малко под 60% са на ТЕЦ в
Красна поляна и Овча купел. В останалите райони – Слатина, Витоша, Оборище, Сердика
– процентът на ТЕЦ е между 50 и 30%. В Кремиковци, Панчарево, Нови Искър и Банкя
процентът на ТЕЦ е пренебрежим или равен на нула. Отоплението с природна газ е найвисоко в Банкя, Витоша и Овча купел. Останалите проценти до 100 са за „други“ начини
на отопление – които са най-високи в Панчарево, Нови Искър и Банкя.
Заключение
Оскъдните изследвания, с които разполагаме по тази тема, правят много трудно да се
137

формулират каквито и да било заключения. В подтемите „електричество“, „ВиК“,
„рециклиране на отпадъци“ основните оператори на дейности са частни търговски
дружества, което в някакъв смисъл затруднява публичния достъп до информация за
удовлетвореността на потребителите им. Необходимо е да се работи за установяване
на партньорски отношения с концесионерите и операторите на публични услуги, за
предоставяне на достъп до широк обхват от информация относно потреблението на
услугите им. В по-общ план и от гледна точка на по-дългосрочното развитие на визията
е необходимо да се анализира ролята на общината в полето на публичните услуги и
взаимоотношенията й с частните търговски оператори, които администрират
достъпа до тях.

1.5 Необходимост от изследвания
В Програмата за управление на отпадъците на СО са заложени ежегодни
социологически изследвания на нагласите на потребителите от 2015 насам, но такива
досега не са правени. Необходимо е тези изследвания да се планират и осъществят в
рамките на различните административни райони на столицата – изледвания относно
удовлетвореността от услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, нагласите към
разделното събиране и рециклиране на отпадъци, към общинските политики към
сметосъбирането, такса смет и т.н.
Необходими са още:
- изследване на нивата на удовлетвореност от услугите по достъп до електричество –
качество на услугата, качество на ремонтната дейност, цени и достъпност на услугата,
задлъжнялост към доставчика – по райони;
- изследване на нивата на удовлетвореност от услугите по водоснабдяване и
канализация, които осъществява концесионерът „Софийска вода“: качество на водата,
замърсяване на водата, цена на водата, спирания на водата, дейности по поддръжка и
смяна на водомери.
- изследване на начините на отопление, както и на нагласи към различните начини на
отопление, удовлетвореност от услугите на Топлофикация, задлъжнялост към
Топлофикация, спирания на топлата вода, ремонтни дейности и профилактика – по
райони.
--------------------------------------------------------------

2. Подтема „Здраве – начин на живот, достъп до
здравеопазване“
2.1

Описание

В тази подтема разглеждаме Здравето от два взаимосвързани аспекта:
- от една страна, се интересуваме от индивидуалните навици, нагласи и начина на
живот на гражданите на София, тоест от факторите на индивидуално ниво, които
допринасят за доброто здравословно състояние. Правим преглед и на основните
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показатели, които характеризират здравословното състояние на живеещите в София,
както и наличните данни за раждаемост, смъртност, заболеваемост и др.;
– от друга страна, разглеждаме въпросите, свързани с организацията на здравните
грижи и достъпа до адекватна, всеобхватна здравна помощ, които съществуват на
територията на Столична община и нейните околности. Представяме основните
статистически показатели за организацията на здравната инфраструктура в града,
съществуващите материални и човешки ресурси и др.

2.2

Източници на информация

Стратегически документи
•

Програма 2015 – 2019 на кмета Йорданка Фандъкова:

- Програмата 2015 – 2019 на Йорданка Фандъкова разглежда като стратегически
приоритетите:
- продължаването на дофинансирането на общинските болници за дейности, които не
се заплащат от НЗОК
- инвестицията в нова медицинска апаратура
- изграждането на достъпна градска среда – скосяване на тротоари, водещи тактилни
ивици, звукова сигнализация на светофарните уредби и на спирките на градския
транспорт и в превозните средства, нови нископодови автобуси и трамваи,
изграждане на асансьори
•

Областна стратегия за развитие на област София-град 2014 – 2020

Един от приоритетите на Областната стратегия е:

„Подобряване на достъпа до образователни, здравни, социални и културни услуги на
всички живеещи на територията на областта граждани и приобщаване на хората в
уязвимо положение.“
Стратегията отчита, че независимо от факта, че област София-град предлага
здравеопазване, образование, социални и културни услуги с високо качество и с
национална значимост, с този приоритет трябва да се постигне баланс в областта, да
се подобри достъпът до услуги от съседните на столичния град населени места и да се
повишат шансовете на хората в неравностойно положение.
Свързана с този приоритет е и идентифицираната специфична цел 2 - Осигуряване на
равнопоставен достъп до висококачествени здравни услуги, въвеждане на електронни
услуги за по-добро диагностициране и трансфер на данни.
Данни
Статистическа информация от НСИ по следните показатели, представена в
статистическите сборници „Здравеопазване“ 2008 – 2015, Региони, области, общини в
Република България“:
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В тематична област „Състояние и движение на населението“ присъства информация по
следните индикатори:
- Живородени деца по области и местоживеене;
- Умрели по области и местоживеене;
- Умирания по причини за смъртта по области;
- Умрели деца на възраст под 1 година по области и местоживеене;
- Умрели деца на възраст под 1 година по области и месеци;
- Население, живородени деца и умрели по области и общини.
В тематична област Заболеваемост на населението присъства информация по
следните индикатори:
- Регистрирани заболявания от заразни болести, подлежащи на задължително
съобщаване, по области;
- Регистрирани заболявания от активна туберкулоза по области;
- Болни от активна туберкулоза под наблюдение на пневмофтизиатрични заведения и
структури по форми на заболяването, възраст и области;
- Регистрирани заболявания от злокачествени новообразувания по локализация и
области;
- Новооткрити заболявания от злокачествени новообразувания по локализация и
области;
- Регистрирани заболявания от някои кожно-венерически болести по области;
- Новооткрити заболявания от някои кожно-венерически болести по области;
- Болни под наблюдение на психиатричните заведения и структури по вид на
заболяването и области;
- Болни от злокачествени новообразувания, намиращи се под наблюдение на
онкологичните заведения и структури, по локализация и области;
- Освидетелствани лица с призната трайно намалена работоспособност/вид и степен
на увреждане по области.
В тематична област Лечебни заведения присъства информация по следните
индикатори:
- Лечебни и здравни заведения по области;
- Легла и осигуреност на населението с тях в лечебните заведения за болнична помощ
по видове легла и области;
- Детски ясли и деца в тях по области.
В тематична област Медицински персонал присъства информация по следните
индикатори:
- Лекари по специалности и лекари по дентална медицина в лечебните и здравните
заведения по области;
- Медицински специалисти по здравни грижи в лечебните и здравните заведения по
области;
- Осигуреност на населението с медицински персонал по области.
В тематична област Дейност на стационарите на лечебните заведения присъства
информация по следните индикатори:
- Движение на болните, използваемост, оборот на леглата и среден престой на лекуван
болен в МБАЛ по области;
- Движение на болните, използваемост, оборот на леглата и среден престой на лекуван
болен в областните МБАЛ година;
- Оперирани болни, напуснали стационарите на лечебните заведения, по вид на
операциите и по области;
- Спешна хирургична дейност в стационарите на лечебните заведения по области;
- Родилна помощ в стационарите на лечебните заведения по области;
- Някои заболявания и смъртност на бременни, раждащи и родилки в стационарите на
лечебните заведения по области.
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В тематична област Дейност на центровете за спешна медицинска помощ присъства
информация по следните индикатори:
- Изпълнени повиквания и обслужени лица при изпълнените повиквания от центровете
за спешна медицинска помощ по причини на повикването и по области;
- Обслужени лица при изпълнените повиквания от центровете за спешна медицинска
помощ получили медицинска помощ по повод на травма, отравяне, заболяване и раждане,
по области
Допълнително от екипа на Визия за София бяха поискани следните статистически
данни на НСИ за област София-град и административните райони на София:
- население по пол, възрастови групи и административни райони;
- възрастова структура на населението на София по години;
- естествен прираст в страната и в София;
- раждания по столични райони 2010 – 2016;
- раждания по месеци и по пол в област София (столица) за периода 2010 – 2016 година;
- живородени по възраст на майката (5-годишни групи);
- живородени по области, общини и пол;
- мъртвораждания по причини в област София (столица);
- умрели деца на възраст до 1 година по навършени дни и административни райони в
Столична община;
- коефициенти на обща и детска смъртност по местоживеене, пол и област;
- коефициенти на раждаемост по статистически райони и области;
- места и деца в домове за медико-социални грижи за деца;
- обхват на децата в детски ясли към 31.12. по статистически зони, статистически
райони, области и общини;
- раждания по статистически райони, области и статус на раждането (живородено,
мъртвородено);
- смъртност и средна продължителност на предстоящия живот по пол и области;
- смъртност по причини, пол, статистически райони и области;
- умирания по възраст (петгодишни възрастови групи), местоживеене, пол и области;
- умирания по области, общини и пол;
- умирания по административни райони в София;
- възрастова структура на населението в София 2013 – 2016.
Монографии, изследвания, дисертации, публични дискусии
„Връзката между нивата на шума и способността за концентрация и повишени нива на
агресивност у учениците в няколко столични училища“, анализ на Столична
Регионална здравна инспекция.
„Обзор на заболеваемостта и физиологичното развитие на учениците от училищата в
София, на отчет към РЗИ“, анализ на Столична Регионална здравна инспекция.
„Физиологичен контрол и оценка на храненето на децата в столични детски
заведения“, анализ на Столична Регионална здравна инспекция.
„Модели и навици за употреба на алкохол сред ученици от девети клас“, анализ на
Столична Регионална здравна инспекция.
„Разпространение на някои нездравословни хранителни навици, предразполагащи към
хранителни нарушения сред ученички от десети клас“, анализ на Столична
Регионална здравна инспекция.
Евробарометър. Качеството на живот в европейските градове от 2015
„Емпиричното социологическо изследване“ на Ноема / Асоциация за развитие на
София от 2013 г.
Отчетен доклад за 2016 година на Дирекция Здравеопазване на Столична община.

141

2.3

Оценка на информацията

Анализ
Темата за здравния статус на населението и системата на здравни грижи и услуги е
сравнително по-добре подплатена със статистическа информация в сравнение с някои
от другите теми, които влизат в обхвата на Визията. Съществува разнообразие от
данни, изготвяни от институции, които играят различна роля в системата на
здравеопазването. Основните актьори, които събират, обработват, публикуват и
анализират статистически данни в тази област, са Националният статистически
институт и Национален център за обществено здраве и анализи – аналитичното звено
към Министерство на здравеопазването, което събира статистическа информация,
изготвя анализи и публикува текстове на здравна тема. Регионалните звена на
Министерство на здравеопазването – РЗС, също организират емпирични изследвания,
използвайки разнообразна методология, и изготвят множество доклади по специфични
теми. Съществуват и редица документи като Националната здравна карта и
регионалните здравни карти, които разкриват стратегическите насоки за
развитието на здравните услуги в различните региони и общини на страната, и дават
възможност за анализ на планирането на държавните политики по темата.
Най-пълната и обхватна статистическа публикация с информация за здравния статус
на населението и развитието на здравеопазването е Специализираното
статистическо издание „Здравеопазване“. Серията „Здравеопазване“ е съвместно
издание на на НСИ и Националния център по обществено здраве и анализи към
Министерство на здравеопазването, дирекция „Национални здравни данни и електронно
здравеопазване“. Издава се всяка година; за целите на Визията е направен преглед на
изданията в периода 2009 – 2016. Основни източници на информация за ежегодно
провежданите изследвания за сериите „Здравеопазване“ са годишните формуляри,
които лечебните и здравните заведения в страната представят в НСИ и Националния
център по обществено здраве и анализи. Източник на данни за умиранията са образците
ЕСГРАОН-ТДС, както и съобщенията за смърт.
Информацията в поредицата следва установен стандарт на представяне, следят се
едни и същи индикатори, което позволява динамично сравнение на стойностите през
сравнително продължителен период от време. Публикацията започва с един „Общ
преглед“, в който са представени общите здравни тенденции за цялата страна. Следва
раздел „Регионален преглед“, който дава възможност да се изтъкват, съпоставят и
сравняват стойностите във всяка една от административните области в страната,
включително и София. За някои от индикаторите са дадени стойности по тип населени
места в областта София – което дава възможност за, макар и ограничено,
диференцирано разглеждане и съпоставяне на централните и периферните й части – и
анализиране на различаващите се стойности на основните проследими индикатори за
здравното състояние на населението, както и на различния достъп до здравеопазване в
населените места.
Основните тематични области, за които поредицата „Здравеопазване“ предоставя
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информация, са:

- Състояние и движение на населението;
- Заболеваемост на населението;
- Лечебни и здравни заведения;
- Медицински персонал;
- Дейност на стационарите на лечебните заведения;
- Дейност на центровете за спешна медицинска помощ.
Повечето от показателите предоставят информация както за абсолютните
стойности на индикаторите, така и за стойностите им, разпределени на определена
изравнена съвкупност от населението – 1000, 10 000 или 100 000 човека – което
позволява сравнения относно честотата на разпространение на някои заболявания в
различните области, или сравнения между осигуреността на областите и общините с
медицински персонал и специализирани лечебни заведения.
В статистическите публикации на НСИ и Националния център по обществено здраве и
анализи данните за здравното състояние на населението и здравеопазването са
представени обобщено за територията на целия град София. Най-ниската
статистическа единица е общината, а по-голямата част от индикаторите са
представени на ниво област (София град). Липсва разбивка на данните по по-ниски
териториални единици от града София като цяло – която би откроила разликите в
здравословното състояние на населението и в достъпа до здравеопазване в 24-те
столични района. Екипът на Визията се обърна към НСИ за още данни по темата здравно
състояние на населението и здравеопазване, и в някои от случаите получи по-детайлно
разбита информация, често представяща данни на ниво административен район. Такава
разбивка позволява да се откроят по-значими разлики и неравенства в развитието на
различните райони на столицата. Такива по-детайлни данни позволяват и позадълбочен анализ на тенденциите в здравеопазването в столицата и формулирането
на по-фокусирани цели и политики.
Статистическата информация на НСИ също така представя основно количествени
стойности по различните показатели, свързани със здравословното състояние и
достъпа до здравни услуги. В публично предоставената информация на НСИ липсва
информация за ключови социални и демографски показатели като възраст, образование,
трудов статус и др., които биха позволили по-фокусиран анализ на данните и
открояване на някои тенденции и разграничения между различните социални групи в
София.
Съществена липса в тези статистически данни е информацията за броя на здравнонеосигурените граждани (съществен процент от всички граждани на страната и на
града София), както и информация за техните социално-демографски характеристики,
причините за неплащане на здравни осигуровки, начините за справяне с болестни
ситуации и нужда от здравна грижа. Такова изследване е било правено за последен път
през 2009 от колектив на Институт Отворено общество и то предоставя някои
интересни данни и насоки за анализ, но данните в него са представителни за
населението на цялата територия на страната. За нуждите на настоящата Визия би
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било наложително провеждането на изследване, което борави с по-съвременни данни,
фокусирани специфично върху жителите на София.
Нуждата от специфични за София данни е особено видима и по отношение на
Европейското здравно интервю, което цели да предостави хармонизиран
инструментариум и сравними данни между държавите членки на ЕС относно здравния
статус, начина на живот и ползването на здравни услуги от населението на ЕС.
Европейското здравно интервю предоставя ценна информация относно навици,
формиращи здравословното състояние на населението – като употреба на алкохол,
тютюнопушене, обръщаемост към лекари специалисти и профилактика на някои
социално значими заболявания. Последното изследване по инициативата Европейско
здравно интервю, проведено на територията на България, е от 2014 г. И предоставя
национално-представителни данни, към момента на писането на този доклад данните
за София бяха поръчани от НСИ, но все още не бяха получени от екипа на Визията.
Налични са някои тематично фокусирани изследвания, изготвени от Столичната
Регионална здравна инспекция. Това е структура, която извършва разнообразни по
обхват, тематика и методология изследвания, свързани със здравословното състояние
и здравните навици на различни групи от жителите на София. В нейната Дирекция
„Профилактика на болестите и промоция на здравето“ са събрани екип от социални
учени, които организират социологически изследвания и експерименти, свързани със
здравните навици на населението, разпространението на рискови фактори и
склонността към здравословен начин на живот. Някои от темите на изследванията са:
връзката между нивата на шума и способността за концентрация и повишени нива на
агресивност у учениците в няколко столични училища; обзор на заболеваемостта и
физиологичното развитие на учениците от училищата в София, на отчет към РЗИ;
Физиологичен контрол и оценка на храненето на децата в столични детски заведения и
др., Модели и навици за употреба на алкохол сред ученици от девети клас,
Разпространение на някои нездравословни хранителни навици, предразполагащи към
хранителни нарушения сред ученички от десети клас, и др.
Нагласи и представи, свързани със здравето и здравните грижи
Освен статистическата информация по някои ключови индиктори разполагаме и с
няколко български и международни изследвания, които улавят нагласи и представи на
жителите на София относно здравното им състояние и възможностите за здравни
грижи, с които те разполагат в градската среда около тях. Първото от тези
изследвания е емпиричното социологическо изследване на Ноема / Асоциация за развитие
на София от 2013 г., което задава няколко въпроса по темата здраве и здравеопазване.
Така например изследването дава представа за самооценката за здравния статус на
респондентите и тяхното усещане на удовлетвореност от личното им здраве; дава
представа за преживяването им за стрес, колко често изпитват „положително
емоционално състояние“ и „отрицателно емоционално състояние“.
Изследването на Евробарометър „Качество на живот в европейските градове 2015
година“ също дава представа за нагласите на европейските граждани по някои въпроси,
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свързани със здравния статус, здравните навици, здравеопазването, здравните грижи
и услуги. Изследването приканва европейските граждани да оценят качеството на
здравните услуги, които получават, както и на докторите и лечебните заведения, в
които са се лекували. Изследователите задават въпрос и кои са трите най-важни
въпроси за града им от списък с десет проблема, един от които е здравното обслужване.
Здравните услуги, както се оказва, следвани от безработицата и образованието и
обучението, са трите основни теми за респондентите, включени в изследването.
Получаваме информация в концентриран вид за Общинската политика в областта на
здравеопазването, представена в отчетния доклад за 2016 година на Дирекция
Здравеопазване на Столична община. Той описва структурата и функциите на
различните отдели на Дирекцията, проследява разпределението и изразходването на
различните пера в бюджета й, както и дейностите, извършени в рамките на различните
направления в рамките на календарната 2016 година – поддържането на детски ясли,
комплекси за детско хранене и детски кухни, дейности по дофинансиране на лечебни
заведения и др.

2.4

Оценка на състоянието

Параметри и показатели
a) Основни демографски показатели на населението, раждаемост и смъртност
Данните в статистическите серии „Здравеопазване“ за състояние и движение на
населението позволяват разграничаване между градовете и селата, които влизат в
състава на област София град. Това е една от съществените линии на неравенствата,
които съществуват за населенията вътре в областта. Около 60 000 човека например
живеят в села, които съставляват част от столичния град, и този фактор
предопределя различни стойности на ключовите социо-демографски индикатори,
свързани със здравното състояние.
От НСИ разполагаме с данни за ражданията на деца във всички административни райони
на град София за 2010 – 2016. Статистиката показва, че броят на ражданията в целия
град София се движи надолу – от 14 949 през 2010 ражданията през 2016 спадат на 13
557; спадът е рязък между 2010 и 2011 – с 1000 раждания по-малко, и продължава до 2014
година, когато тенденцията се обръща – ражданията се увеличават и броят им се
стабилизира, но под стойностите от 2010 година.
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Раждания на деца 2010 – 2016 г. По административни райони в София

Източник: НСИ за Визия за София
Най-много деца през 2016 г. се раждат в районите Младост, Студентски и Люлин – 1195,
1164 и 1125 съответно; най-малко деца се раждат в районите Банкя, Нови Искър и
Панчарево – съответно 90, 210 и 221. Тенденцията е постоянна и това са били
районите, в който са се раждали най-малко деца през целия обхванат в статистиката
период. В класацията на най-плодовитите райони има разместване – преди седем години
отново Младост и Люлин са били в два от районите с най-много новородени, но
третото място е било заемано от район Красно село. Районите, в които стойността
на раждащите се деца е във възход или остава същата, са Лозенец, Студентски, Витоша
и Овча купел – във всички останали столични райони стойността на показателя
„раждащи се деца“ спада, като особено драстични са спадовете – между 25 и 30% - в
Средец, Красно село, Подуяне, Красна поляна, Младост и Люлин.
Стойностите на коефициента на живородените деца в градовете и в селата в София
показват някои видими разлики: в градските части на София-град той е 10.4, в селата на
София-град – стойността му е 7.1. Сравнение с данните в сборника „Здравеопазване
2009“ показва, че за последните осем години коефициентът на живородените деца се е
влошил и в селските части на града София – от 8.9 е спаднал на 7.1, както и в градовете
на града София – от 11.7 е станал 10.4. Все пак, въпреки тази негативна тенденция,
София продължава да има една от най-високите раждаемости в страната – средна
стойност 10.2% - резултат от плодовитостта на родилните контингенти и от броя
на жените във фертилна възраст. Вероятно стойности, които показват негативна
тенденция от 2008 г., са в пряка зависимост с процеса на демографско остаряване на
населението, който продължава и който се усеща особено силно в селските части,
включително на област София, и който не може да бъде напълно компенсиран от
прираста на жени във фертилна възраст в града.
Подобни разлики се отчитат и в статистиката за смъртността в област София.
Коефициентът на смъртността през 2015 година e 11.8 в градските части и 14.2 в
селските части на град София. Сравнение с данните за 2008 година показва, че
стойностите на смъртността са се подобрили и в градските части на града София –
от 12.1 са станали 11.8, и в селските му части – от 14.3 са станали 14.2. Градът София
регистрира най-ниска смъртност изобщо в страната, сравнима със стойностите
единствено в области като Кърджали и Варна.
Статистиката, предоставена специално за Визията от НСИ, за умиранията, по пол и
административни райони в столицата, показва сравнително устойчиви стойности на
умрелите в периода 2010 – 2016 – около 15 000 годишно. Районите, в които
стойностите на умиранията са най-високи през 2016 г., са Красно село (1142), Люлин
(1278) и Младост (1115). Това са районите, в които стойностите на показателя са найвисоки през целия период 2010 – 2016. Районите с най-малко умирания през 2016 г. са
Банкя (152), Кремиковци (328) и Панчарево (383). Районите, в които чувствително се
увеличават стойностите на умиранията, са Подуяне и Слатина; стойностите се
увеличават и в Лозенец, Красна поляна, Искър, Младост, Витоша, Овча купел, Люлин.
В София продължава да се наблюдава мъжка свръхсмъртност, макар стойностите на
умирания на мъже и на жени да не са така ясно изразени, както на други места в страната
– през 2016 г. умиранията сред мъжете са 1204.9 на 100 000 души, а умиранията сред
жените – 1146.5.
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Статистиката за причините на умиранията показва сравнително устойчиви
тенденции за периода 2010-2016. Водеща причина за умиранията остават болестите на
органите на кръвообращението – стойностите на тези болести са 753.0/100 000 души
(исхемична болест на сърцето – 118.4, други форми на исхемична болест – 83.8, други
болести на сърцето – 392.8, мозъчносъдови болести – 126.0, други болести на органите
на кръвообращението – 115.8). Противно на тенденциите в цялата страна, в София
жените умират от тези болести малко по-често, отколкото мъжете – като разликите
в стойностите идват най-вече от по-голямата честота на болестите в категория
„други болести на сърцето“ (373.5 при мъжете срещу 410.6 при жените), „мозъчносъдови
болести“ (116.1 при мъжете срещу 135.1 при жените) и „други болести на органите на
кръвообращението“ (99.8 при мъжете срещу 130.4 при жените). Промените на
стойностите спрямо началото на периода през 2010 са минимални, като тогава тези
болести се срещат малко по-често при мъжете, отколкото при жените.
На второ място по честота сред причините за умиранията са новообразуванията. През
2016 г. равнището на смъртност по тази причина се снижава до 186.0, за пръв път след
продължителен период между 2011 и 2015, в който стойностите не падат под 200 случая
на 100 000 души. Обратно на тенденциите при болестите на кръвообращението, в
София смъртността сред мъжете от новообразувания е чувствително по-висока,
отколкото при жените – 202.9 спрямо 170.9, като тази тенденция се запазва устойчива
през целия период 2010 – 2016.
Болестите на дихателната система са на трето място като причина за умиранията в
столицата. През 2016 равнището на смъртността по тази причина се показва на 62.9
случая / 100 000 души – най-високата стойност в разглеждания период, в по-голямата
част от който стойностите се движат около 30-31 случая на 100 000. Има ясно
изразена полова разлика в стойностите на тази причина за умирания през целия период
– през 2016 при мъжете има 71.5 случая срещу 55.1 при жените.
Сравнение между причини за смъртта в области София област, София-град и Бургас през
2008 и 2015

Източник: Статистически сборник на НСИ Здравеопазване 2009 - 2016
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1336.6
6.2

1335.9
4.3

262.2

261.5

208.8

194.5

204.8

261.4

261.4

208.5

192.9

204.3

90.1

89.4

63.1

74.7

69.1
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На
дихателни
те органи и
гръдния
кош
Болести на
кръвта,
кръвотвор
ните
органи
и
отделни
нарушения,
включващи
имунния
механизъм
Болести на
ендокринна
та
система,
разстройс
тва
на
храненето
и
на
обмяната
на
вещества
та
Психични и
поведенчес
ки
разстройс
тва
Болести на
нервната
система
Болести на
органите
на
кръвообра
щението:
Хипертони
чни
болести
Исхемична
болест на
сърцето:
Остър
инфаркт на
миокарда
Мозъчносъ
дови
болести

55.6

44.2

47.4

40.7

41.6

50.5

3.9

2.5

0.4

1.1

3.3

3.6

20.0

25.3

23.2

16.9

16.2

4.6

0.4

1.3

0.5

0.5

0.7

-

12.1

15.2

23.2

16.4

7.6

5.6

1096.1

1215.6

721.0

758.2

941.8

915.6

80.7

44.6

69.3

75.2

39.0

16.4

206.4

240.3

163.6

129.0

145.3

88.9

103.0

75.3

58.4

36.3

82.3

57.7

327.4

259.3

187.3

131.9

342.5

298.3
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Болести на
дихателна
та система
Грип
и
пневмония
Хронични
болести на
долните
дихателни
пътища
Болести на
храносмила
телната
система
Болести на
кожата и
подкожнат
а тъкан
Болести на
костномускулната
система и
на
съедините
лната
тъкан
Болести на
пикочнополовата
система
Някои
състояния,
възникващ
и
през
перинаталн
ия период
Вродени
аномалии
Симптоми,
признаци и
отклонения
от
нормата
Външни
причини за
заболеваем
ост
и
смъртнос
т
Транспорт
ни
злополуки

39.9

58.5

48.3

48.3

29.3

53.4

16.4

13.0

17.3

13.0

11.9

9.2

20.0

17.3

25.2

21.5

3.6

2.7

46.2

61.0

52.1

47.5

40.0

37.0

-

0.4

0.1

-

0.2

0.2

0.4

1.7

0.3

0.1

0.7

0.2

28.2

37.5

17.2

18.1

11.2

13.0

4.3

2.5

2.1

1.2

5.9

1.7

2.7

1.7

2.5

1.2

4.5

2.2

24.3

53.0

20.3

29.8

17.4

53.9

58.7

39.6

40.2

29.1

56.8

35.7

16.8

7.6

12.1

6.8

20.0

7.2
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Умишлено
17.2
самонараня
ване

8.8

8.4

5.8

14.3

13.0

Разликата в смъртността и средната продължителност на живота на мъжете и жените
в София е чувствителна, както и в цялата страна. Данните на НСИ за периода 2014 –
2016 показват, че средната продължителност на живота на мъжете в София е 73.07
години, а на жените – 79.27 години. Стойностите на продължителността на живота и
на мъже, и на жени в София са едни от най-високите в страната, надминати единствено
от стойностите в област Кърджали.
В структурата на останалите причини за смърт следват: болести на дихателната
система; болести на храносмилателната система; симптоми, признаци и отклонения
от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани
другаде; външни причини за заболеваемост и смъртност и т.н. На тези шест класа
болести през 2015 г. се дължат 95% от всички смъртни случаи в страната.
В София е регистрирана и най-ниската детска смъртност в цялата страна – 2,5 на
хиляда, като този изключително нисък резултат е почти еднакъв както в градовете,
така и в селските части на област София-град (2.5 срещу 2.4). Спрямо резултата от
2008 г. – 4.8 (4.8 в градовете и 5.8 в селата), е постигнато снижаване, още по-значимо
на фона на влошаващите се резултати в някои други населени места (като Ловеч
например – от 7.7 скок на 12.9).
Статистическата информация за умиранията на децата на възраст до 1 година,
получена директно от НСИ, дава възможност да слезем едно ниво по-надолу – на нивото
на административните райони на Столична община. Разполагаме само с данни за
абсолютните стойности на умиранията, а не с данни за честотата на тези случаи на
1000 живородени деца, което затруднява сравнението между различните по големина
столични райони. Въпреки това периодът 2010 – 2016 е достатъчно дълъг, за да се
наблюдават някои изразени тенденции и да се откроят разлики между районите. Така
например районите, в които има най-много умирания на деца до 1 година, са Красна поляна
(50) и Люлин (42), като техните стойности са далеч над стойностите на всички
останали райони. Една група райони имат стойности между 20 и 30 – Триадица (25),
Надежда и Младост (и двете по 23), Искър (22), Студентски (20) и Красно село (20).
Стойностите на останалите софийски райони са далеч по-ниски и се движат между 17
и 2. Най-малко случаи са регистрирани в районите Банкя (само 2 за целия седемгодишен
период), Изгрев (4) и Средец (6).
И в двата най-отчетливо високи случая – Красна поляна и Люлин – високите стойности
не могат да бъдат обяснени само с високата раждаемост: наистина, Люлин е един от
софийските райони с най-много раждания, но в Младост, който е район със сходни
стойности на ражданията, броят на умиранията е наполовина. Красна поляна пък,
районът в който са отчетени най-голям абсолютен брой умирания, е район, в който
броят на ражданията чувствително спада през годините – от 870 на 671 за периода
2010 – 2016.
Умрели деца на възраст до 1 година по административни райони на Столична община 2010
– 2016 г.

Източник: НСИ за Визия за София
Район

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Общо
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Средец
Красно
село
Възражд
ане
Оборище
Сердика
Подуяне
Слатина
Изгрев
Лозенец
Триадиц
а
Красна
Поляна
Илинден

1
3

1
2

1
3

2
5

1
3

0
2

0
2

6
20

3

1

5

1

3

1

0

14

1
1
1
2
2
1
1

0
5
4
0
2
0
4

1
2
1
3
0
2
7

2
5
1
4
0
5
3

0
1
1
3
0
4
6

3
0
4
1
0
3
1

0
1
1
3
0
2
3

7
15
13
16
4
17
25

13

8

5

6

9

4

5

50

3

1

1

2

1

1

1

10

Надежда
Искър
Младост
Студен
тски
Витоша
Овча
купел
Люлин
Връбниц
а
Нови
Искър
Кремико
вци
Панчаре
во
Банкя
Празен
Общо

2
4
4
1

7
2
3
2

0
4
6
0

2
4
4
3

9
3
4
7

0
4
2
0

3
1
0
3

23
22
23
20

3
4

0
0

1
1

1
2

1
1

2
1

0
0

7
9

6
1

12
2

7
4

5
0

3
5

2
0

7
0

42
12

1

2

3

4

1

1

0

12

3

0

3

0

2

1

1

10

2

0

0

1

2

1

1

7

0
0
63

0
0
58

0
0
60

0
0
62

2
1
73

0
0
34

0
0
34

2
1

Основните причини за умиранията на децата на възраст под 1 година през 2015 г. са:
някои състояния, възникващи в перинаталния период (285.1 на сто хиляди живородени);
вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (178.9 на
сто хиляди живородени). Сравнително висока е детската смъртност от: болести на
дихателната система - 83.4 на сто хиляди живородени, вкл. пневмония, на която се
дължат 56% от смъртните случаи; болести на органите на кръвообращението - 33.4 на
сто хиляди; симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и
лабораторни изследвания, които не са класифицирани другаде.

Заболеваемост
Статистиката на случаите на регистрирана активна туберкулоза показва, че през 2015
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година честотата на регистриране на случаи в София е почти идентична със средната
за страната – 62.7. Сравнение със статистическите данни в последните 8 години
показва чувствително снижаване на стойностите на този индикатор, от 172.4, когато
и стойностите в София са били чувствително над средните за страната тогава - 119.7
случаи на 100 000 човека от населението.
През 2015 г. в София са регистрирани случаи на злокачествени новообразувания с поголяма честота от средното за страната – 4166.5 на сто хиляди спрямо 3961.5 средно
за страната. В периода 2008 – 2015 статистическите данни показват плавно
нарастване на регистрираните случаи на злокачествени новообразувания в града – от
3930.3 на сто хиляди човека от населението на 4166.5. В нозологичната структура на
тези заболявания през годините не се наблюдават съществени изменения. Висока е
заболеваемостта от злокачествени новообразувания на:
- млечната жлеза при жените, като стойностите на София – 932.5 / 100 000 - са
чувствително по-високи от средното за страната - 719.1; освен това се наблюдава
тенденция на нарастване на честотата на регистрираните случаи на това заболяване
– от 803.7 през 2008 те нарастват на 932.5 / 100 000 през 2015;
- по-висока честота спрямо средните за страната стойности се наблюдават и при
заболяванията на мъжките полови органи – в София те са 719.1 / 100 000, средно за
страната са 563.4. Проследяването на данните от периода 2008 – 2015 година показва,
че в София се наблюдава и драматично нарастване на случаите на този тип заболявания
– през 2008 регистрираните заболявания са 534.0.
Други случаи на злокачествени новообразувания, които се срещат с голяма честота в
София, са заболяванията на женските полови органи (1152.3), на кожата (696.9), на
дебелото черво (284.7), шийката (402.0) и тялото на матката (518.6),
ректосигмоидалната област, право черво (ректум) (189.0), трахеята, бронхите и белия
дроб (109.8) и др.
Новите случаи на заболявания от злокачествени новообразувания в София – 438.8 / 100
000 – са под средното за страната като цяло и остават на сравнително еднакво ниво в
периода 2008 – 2015. Тази тенденция се различава от тенденцията в страната
стойностите на новооткритите заболявания да нарастват през годините – от 425.0
през 2008 на 447.2 през 2015.
Броят на освидетелстваните лица с трайно намалена работоспособност е сравнително
постоянен през годините. През 2015 в София има 744 освидетелствани лица под 16годишна възраст, като най-голямата група сред тях са тези с 50-70% призната
неработоспособност – 395. Освидетелстваните лица над 16-годишна възраст са 10
336, малък спад от стойностите през предходните години 2013 и 2014, които са малко
над 11 000. Най-голямата група сред тях са отново лицата с 50-70%
неработоспособност – 3509.
В структурата на хоспитализираните случаи по класове болести водещо място през
2015 г. заемат болестите на органите на кръвообращението, дихателната система,
храносмилателната система, пикочо-половата система, новообразувания, бременност,
раждане и послеродов период, травми, отравяния и някои други последици от
въздействието на външни причини, болести на костно-мускулната и на
съединителната тъкан.
Здравна инфраструктура
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През 2015 година в София има 68 заведения за болнична помощ с 10 045 легла и 412 лечебни
заведения за извънболнична помощ (от които 220 са медико-диагностични и медикотехнически лаборатории). В периода 2008-2015 се регистрира нарастване на броя на
заведенията за болнична помощ, през 2008 година те са 61 с 9315 легла, като
многопрофилните болници са нараснали от 15 на 25; лечебните заведения за
извънболнична помощ са били 271 през 2008 г. (101 медико-диагностични и медикотехнически лаборатории).
София има по-висок от средния за страната показател осигуреност с легла – средно за
страната тази стойност е 63.5 легла на 10 000 човека от населението, за София този
показател е 75.4, или 9950 легла – нарастване с около 1000 легла от стойностите 8975,
или 72.0 на 10 000 през 2008 г. Макар че София винаги е имала по-високи от средните за
страната стойности през осемгодишния период 2008-2015, настоящите високи
стойности идват след кратък период на спад в броя на леглата през 2011 и 2012 на 70.5
/ 10 000 – дължащ се вероятно на преструктуриране на болниците в областта, както и
на откриването на няколко сравнително големи частни болници в края на периода. Друга
характерна промяна за периода е почти пълното изчезване на леглата „за долекуване и
продължително лечение“, които през 2013 спадат от над 11.1 на 10 000 на 1.3, тенденция,
обща за лечебните заведения в цялата страна.
Средно за страната осигуреността с педиатрични легла е 3.2, в София този показател
е почти двойно по-нисък – 1.8 на 10 000. Осигуреността с легла за лекуване на вътрешни
болести също е малко по-ниска от средната за страната – 2.4 спрямо 3.4 / 10 000.
Осигуреността на София по отношение на почти всички останали значими заболявания
е по-висока или чувствително по-висока от средната за страната. По области повисока осигуреност от средната за страната има в Плевен, София (столица), Пловдив,
Варна и Стара Загора.
Статистиката за броя на детските ясли и броя на децата в тях показва, че към края на
2015 година в област София-град има 150 детски ясли с 8723 деца в тях. От тези ясли
145, с 8557 деца, са в градската част на областта и само 5 – в селата. От 2008 насам са
открити нови 36 ясли (4 от тях – в селата), а обхванатите от тях деца са нараснали с
3057 (в селата за този период в ясли са обхванати 120 деца повече). Най-голямо е
нарастването през 2014 г., когато са открити 13 нови ясли, 3 от които са в селски
райони. Статистическите данни на НСИ показват, че процентът на децата в София,
обхванати в ясли, плавно нараства - в периода 2010 – 2016 той е нараснал с с почти 7%
от 15.6 до 22.0%.
Обхват на децата в детски ясли към 31.12:

(НСИ)

Основен показател, синтезиращ в себе си медико-социалната ефективност на
детските ясли, е използваемостта на яслените места. Проведените леглодни през
годината са 285 678 /2015 г. – 288 858/. Използваемостта на яслените места е средно
89% /2015 г. – 90%/, като през второто тримесечие на годината е най-висока /105%/,
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а през третото тримесечие – най-ниска /70%/. През 2016 г. детските ясли са
работили с деца средногодишно по 230 дни. Пропуснатите леглодни са 146 526 /2015 г. –
143 165/. От тях 98 240 са по болест /2015 г. – 91896/ и 47 011 - по други причини /2015
г. – 51 201/.
Статистиката на населението в градската и селската част на областта разкрива
чувствителна разлика в осигуреността с детски ясли в градовете и селата – в
градовете една ясла се пада на около 8550 жители, а в селата – на 12 000 жители.
Сравнение по този показател с област Бургас разкрива, че като цяло София-град е много
по-добре осигурена с детски ясли, отколкото Бургас – една ясла се пада на 8798 човека
от населението, докато в Бургас една ясла се пада на 11857 човека. В София-град обаче
яслите са много по-плътно използвани – в тях средно има по 58 деца, докато в област
Бургас средната бройка деца в ясла е 24. Само в селската част на София-град
натовареността на детските ясли е по-различна – средно по 33 деца в детска ясла.
За съжаление данните, с които разполагаме в момента, не позволяват анализът на
разликите в достъпа до детски ясли да слезе на по-ниско ниво. С голяма доза сигурност
обаче може да се очаква, че между различните административни райони на столицата
има съществени разлики както в броя на децата и нуждата от детски градини, така и
по отношение на наличната инфраструктура и нейната натовареност. Известна
представа за съществуващата инфраструктура за деца, разпределена по
административните райони на столицата, можем да получим от базата данни за
детските заведения, на специално създадения от Столична община сайт https://kg.sofia.bg/isodz/. На него, детските заведения са разпределени по райони както
следва: Средец – 10, Красно село – 28, Възраждане – 10, Оборище – 15, Сердика – 10,
Подуяне – 24, Слатина – 16, Изгрев – 12, Лозенец – 16, Триадица – 25, Красна поляна – 13,
Илинден – 6, Надежда – 20, Искър – 11, Младост – 22, Студентски – 12, Витоша – 14,
Овча купел – 11, Люлин – 23, Връбница – 11, Нови Искър – 13, Кремиковци – 13, Панчарево
– 14, Банкя – 3.
Въпреки че класификацията на типовете детски заведения на сайта е малко по-различна
от използваната в статистическата информация на НСИ / НЦОЗА, което затруднява
директните сравнения, все пак е видима различната плътност на съществуващата
инфраструктура за отглеждане на деца на ранна възраст, която съществува в
различните райони, както и различната натовареност, с която тя се използва.
Съпоставяне с данните за възрастовата структура на населението в различните
райони, би очертала още по-ясно проблемните точки на територията на града, където
е необходимо фокусирането на повече ресурси и планирането на допълнителни
дейности.
Статистиката на НСИ показва, че както местата в домовете за медико-социални
грижи, така и децата, които се намират в тях в периода 2010 – 2016, плавно намаляват,
в съответствие с промените в политиките за грижа за децата, насочени към
затваряне на специфичните институции и преориентиране към грижи в дневни
центрове и вътре в общността.
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Деца в домове за медико-социални грижи за деца в София 2010 – 2016

Източник: НСИ
Показате
л
Капаците
т
Деца
Момчета
Момичет
а

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

270

270

270

195

195

155

105

168
78
90

163
83
80

151
79
72

101
58
43

88
48
40

82
45
37

45
25
20

Осигуреност с лекари и медицински специалисти
В София през 2015 г. има 6485 лекари общо, сред които – 187 специалисти по вътрешни
болести, 362 специалисти по кардиология, 114 специалисти по пневматология и
фтизиатрия, 268 педиатри, 350 хирурзи, 241 ортопеди и травматолози, 113
специалисти по урология, 32-ма специалисти по инфекциозни болести, 390 акушери и
гинеколози, 220 специалисти по очни болести, 140 специалисти по уши, нос, гърло, 272
специалисти по нервни болести, 96 психиатри, 115 специалисти по кожни и венерически
болести, 217 специалисти по образна диагностика, 102 специалисти по физикална и
рехабилитационна медицина, 150 клинични лаборанти, 3116 специалисти в други области,
от които 838 общопрактикуващи лекари.
В периода 2008-2015 лекарите в София са нараснали с около 500 души. Броят на почти
всички специалисти е нараснал, спад се наблюдава само при статистиката за
специалистите по вътрешни болести – които са спаднали почти наполовина от 306 на
187 – и на педиатрите – спаднали от 286 на 268.
Зъболекарите в София през 2015 година са 1838. От 2008 г. техният брой е нараснал с
293 от 1545.
Медицинските специалисти в София през 2015 година са 10 052, сред тях 116 са
фелдшерите, 825 са акушерките, 6436 са медицинските сестри, 1436 са лаборантите,
551 зъботехниците, 688 фигурират в графата „други“ специалисти по здравни грижи.
Броят на медицинските специалисти през 2008 г. е бил 9562 – за осем години те са се
увеличили с 490 души, като по-съществени промени се забелязват в броя на
фелдшерите – нараснали от 47 на 116, и зъботехниците – от 280 на 551.
Осигуреността с лекари в София, измервана с числото на лекарите на 10 000 души от
населението, през 2015 година е по-висока от средната за страната – 49.1 спрямо 40.6.
Стойността в София на този показател е най-високата за цялата страна, единствено
Пловдив, Варна и Стара Загора се доближават до столицата – съответно със
стойности 48.1, 46.9 и 44.0 / 10 000. От 2008 г. насам този показател се е подобрил – от
47.8 на 49.1, преминавайки през спад между 2009 и 2012, когато стойността му спада на
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44.1.
Осигуреността със зъболекари в София, измервана с числото на зъболекарите на 10 000
души от населението, през 2015 година също е по-висока от средната за страната –
13.9 спрямо 10.5. По този показател София е на второ място в страната след Пловдив,
където има 16.6 дентални специалисти на 10 000 души от населението; сходни на София
са стойностите в Смолян (12.8), Перник (12.5), Варна (12.0). В периода 2008-2015 този
показател също се подобрява от 12.4, като преминава през същия период на временен
спад 2009-2012, както и показателят „брой на лекарите“.
Осигуреността с медицински специалисти в София, измервана с числото на
медицинските специалисти на 10 000 души от населението, през 2015 година отново е
по-висока от средното за страната – 76.2 спрямо 66.3, осигуреността с медицински
сестри е 48.8 спрямо 43.9. По този показател София е на второ място след Плевен,
където има 82.9 медицински специалисти на 10 000, а стойностите са сходни в Габрово
(76.1), Стара Загора (73.4), Враца (73.0). По брой медицински сестри София отново е на
второ място след Плевен, където те са 55.4 / 10 000, Враца – 51.6, Стара Загора – 50.7.
През годините от 2008 до 2015 за София този показател е останал почти без промяна.
Изключение прави показателят осигуреност с медицински сестри, който показва доста
динамични стойности през годините – сравнително чувствителни спадове и
възстановявания, и където от 2013 насам се забелязва леко негативна тенденция на
спад на броя на сестрите – през 2013 – те са 52.4 / 10 000, през 2014 – 49.6 и накрая през
2015 – 48.8.
Дейност на здравните заведения в София
През 2015 година в софийските многопрофилни болници за активно лечение има 3927
болнични легла – последователно нарастване с 466 легла от 2008 г., когато бройката е
била 3461; най-голям ръст се отчита през 2010 година, когато леглата нарастват с
около 300 бройки, и последователно през 2014 и 2015, когато нарастват с по около 100.
В периода 2008 – 2015 г. многопрофилните болници за активно лечениеВ периода 2008 –
2015 г. многопрофилните болници за активно лечение в София отчитат ежегодно
увеличение на постъпилите за лекуване болни. В края на периода, през 2015 г., за лекуване
са приети 201 376 болни, с една четвърт повече от броя на болните, приети през 2008
г. Изписаните през 2015 т. са 198 058, умрели са 3264 души. Тази динамика, с толкова
рязко увеличение на постъпилите за лекуване, е характерна единствено за град София –
нарастването на показателя „постъпили“ в градове като Пловдив и Варна е от порядъка
на няколко хиляди, а в една значителна част от областите като в Бургас и Видин
например в края на периода се отчитат по-малко постъпили за лекуване от началото му.
Увеличението на общия брой постъпили за лекуване в цялата страна е по-малко от
половината – едва около 18 000 – отколкото е увеличението в София. Как да тълкуваме
тези данни? Дали става дума за пренасочване на значителен брой пациенти от
регионалните им здравни заведения към тези в столицата? Или обяснението може да се
търси в промяна в начина, по който се регистрират постъпващите за лечение в
здравните заведения? Така или иначе това е показател, който трябва да бъде изучаван
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и анализиран с повишено внимание в бъдещето.
Показателят „проведени леглодни“, който се изчислява на базата на показателите „брой
на болничните легла“ и „брой постъпили болни“, в софийските лечебни заведения през
2015 г. възлиза на 1 035 233 и като цяло нараства далеч не толкова рязко като показателя
на постъпилите болни, и дори регистрира спад през последната една година. Тази
динамика става по-разбираема, ако стойностите се сравнят със стойностите на друг
показател - Средния престой на лекуван болен. Този показател показва устойчива
тенденция на спад за целия период 2008 – 2015 – от 6.4 дни в началото достига
стойност от 5.1 дни в края на периода, или с други думи – приетите за лекуване
пациенти в столичните МБАЛ прекарват все по-малко време в активно лечение в
лечебните заведения. Стойността на този показател в София е същата като средната
стойност за цялата страна.
Показателят Използваемост на леглата – средната заетост на едно легло през
годината (в дни) – изчислява ефективността на употребата на ресурсите, с които
разполагат МБАЛ. В София през 2015 г. този показател възлиза на 264 дни / в година - повисока от средната за страната стойност, която възлиза на 256 дни. Този показател
показва по-високи стойности само в Пловдив, Силистра, Търговище, Хасково, Шумен.
Въпреки сравнително високите стойности на показателя трябва да се отбележи, че
стойностите му се влошават в протежението на периода 2008 – 2015 – докато в
първите години той се движи около 284-285 дни на употреба на леглата на година, в края
на периода стойността е 270 и дори 264.
Оборотът на леглата – средният брой болни, обслужени през годината на едно болнично
легло – е другият показател за ефективност на употребата на ресурсите на МБАЛ. През
2015 година се равнява на 52 болни и отново е малко по-висок от средната стойност на
този показател в страната – 50 болни. По-високи стойности този показател получава
само в Благоевград, Бургас, Пловдив, Русе и Хасково. Този показател регистрира
устойчива тенденция на повишeние през периода 2008 – 2015 година – той се повишава
от 44 души на легло на година през 2008 г., на 52 души на легло на година – ниво,
постигнато през 2013 и запазено след това.
Устойчиво подобрение на стойностите се наблюдава и при показателя „леталитет“ –
който отчита броя на смъртните случаи като процент от броя на постъпилите за
лечение пациенти. В периода 2008-2015 година той се подобрява от 2.0 % до 1,6 % в края
на 2015 година. Тази стойност е по-ниска от средната за страната - 1,8 %; още пониски стойности на леталитет са регистрирани само в Търговище (1.3 %), Смолян
(1.3%), Ловеч, Плевен и Разград – също по 1.4 %.
Движение на болните, използваемост, оборот на леглата и среден престой на лекуван
болен в МБАЛ в София през 2008 – 2015:

Източник: Статистически сборник на НСИ Здравеопазване 2009 - 2016
Показател

2008

2009

2010

2012

2013

2014

2015
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В периода 2008 – 2015 година се наблюдава и чувствително нарастване на броя на
операциите, извършвани в стационарите на лечебните заведения в София – в края на
периода, 2015 година, са оперирани 176 308 души – нарастване с около 35 % процента
спрямо оперираните през 2008 г. - 130 382. Нарастването започва да се забелязва още
през 2012, но става особено ясно изразена тенденция в трите последователни години
2013, 2014 и 2015, когато оперираните не падат под 170 000 на година. Извършените
операции в цялата страна за периода нарастват с около 100 000 – от 494 488 през 2008
г. на 599 357 през 2015 г., с други думи - почти 50% от нарасналия брой операции в
страната се локализира в София. Нарастването на операциите е концентрирано в още
няколко големи областни центрове – най-вече в Пловдив, където са оперирани 35 000
болни повече спрямо 2008, и Бургас, където има над 9000 операции повече от 2008
година. По-умерено е увеличението в още няколко места из страната (Варна, Стара
Загора, Русе и др.), но в по-голямата част от областите броят на оперираните остава
същият, а най-често – намалява спрямо броя на операциите през 2008 г. Тази динамика
вероятно отразява нарастващите разлики във възможностите за извършване на
квалифицирана оперативна помощ в МБАЛ в различните области. В страната, изглежда,
се обособяват няколко центъра, концентрирали висококвалифицирани специалисти и
съвременна медицинска апаратура, които започват да изпълняват функции, далеч
надхвърлящи границите на собствените им региони. Разбира се, много от МБАЛ в София
отдавна имат практически национално значение, но горната статистика може да се
тълкува като свидетелство за това, че със задълбочаването на здравната реформа
тази роля на софийските МБАЛ се засилва все повече.

159

Ако разгледаме статистиката за операциите по видове, можем да забележим, че някои
от тях регистрират особено голям ръст – понякога почти два пъти - такива са
например ортопедо-травматологичните операции, които нарастват от малко над 18
000 на почти 32 000, или съдовите операции, които нарастват от 4114 на 8708. Други
видове операции нарастват с около една трета – като например операциите на
храносмилателната система, урологичните операции, офталмологичните операции.
Подобни драстични нараствания на броя операции се наблюдават отново в някои от
регионалните центрове като Пловдив и Бургас.
Оперирани болни, напуснали стационарите на лечебните заведения в София 2008-2015 по
вид на операцията

Източник: Статистически сборник на НСИ Здравеопазване 2009 - 2016
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умрели
съдови
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По подобен начин изглежда и статистиката за Спешна хирургична дейност в
стационарите на лечебните заведения в София през 2008- 2015. Операциите на
заклещена херния, перфорирана язва на стомаха и дванадесетопръстника, и илеус
(чревна непроходимост) показват устойчива тенденция на нарастване през целия
период – така например операциите на заклещена херния нарастват от 432 през 2008
г. на 832 през 2015 г., на перфорирана язва нарастват от 101 през 2008 г. на 328 през 2015.
Особено драстично е нарастването на броя операции на чревно преплитане – през
2008-2013 те се движат в порядъка 300-350 операции на година, през 2014 скачат
двойно на 841, а през 2015 отново правят двоен скок на 1659 операции през годината.
Такива големи промени в стойностите на показателите поставят въпроса за това дали
не става дума за статистическа грешка. От друга страна, ако отчетените операции
отговарят на реалността, е необходимо фокусирано усилие за изследването на
причинителите на такъв драстичен скок в описаните диагнози, и намиране на
адекватен отговор, който да помогне за снижаването им.
Спешна хирургична дейност в стационарите на лечебните заведения в София през 20082015

Източник: Статистически сборник на НСИ Здравеопазване 2009 - 2016
показател
апендици
т
Заклещена
херния
Перфорира
на язва
илеус

2008
989

2009
887

2010
887

432

324

101
319

2011

2012
1015

2013
910

2014
842

2015
866

537

587

639

704

832

101

79

116

118

234

328

353

305

361

453

841
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През 2015 г. В София са изпълнени 113 809 повиквания на Бърза помощ и са обслужени 108
439 лица. Статистиката за периода 2008 – 2015 показва нарастване на броя на
обажданията, което достига своя пик през 2012 и 2013 години – 129 115 и 122 645
обаждания съответно. След тези години броят на обажданията се връща в границите
около 112 – 113 000 обаждания на година. Наблюдава се и интересна промяна в

161

съотношението на обажданията, квалифицирани като „за спешна помощ“ и „за
неотложна помощ“. Броят на обажданията за спешна помощ нараства с около 20% всяка
година между от 2008 до 2012, когато достига пик от 104 923 обаждания, след който в
три поредни години спада на около 77 – 82 000 на година. При броя на обажданията за
неотложна помощ се наблюдава огледална динамика – този тип обаждания
представляват около 10% от броя на спешните обаждания в годините 2008 – 2012,
когато процентът им започва да расте и достига стойности от малко под една трета
от всички обаждания – между 27 и 33 000 обаждания на година. Тази динамика вероятно
се свързва с реорганизация на работата на Бърза помощ в София и разширяване на
критериите, според които един случай се квалифицира като неотложна, а не като
спешна помощ. За сравнение, съотношението между двата типа реакция на екипите на
бърза помощ в останалите градове на страната остава без промяна – така например в
Бургас през 2015 г. има 46 156 обаждания за спешна и 4407 обаждания за неотложна
помощ, в Пловдив всички 49 986 обаждания са квалифицирани като спешна помощ и т.н.

Изпълнени повиквания и обслужени лица при изпълнените повиквания от центровете за
спешна медицинска помощ в София през 2008 - 2015 г. по причини на повикването

Източник: Статистически сборник на НСИ Здравеопазване 2009 - 2016
показат
ел
Изпълне
ни
повиква
ния
За
спешна
помощ
За
неотлож
на
помощ
За
санитар
ен
транспо
рт
Обслуже
ни лица
За
спешна
помощ
За
неотлож

2008

2009

2010

2012

2013

2014

2015

105 395

115 147

116 548

129 115

122 645

112 175

113 809

85 066

99 379

99 470

104 923

82 805

77 149

80 611

13 502

9 128

10 200

19 285

33 019

27 152

28 312

6 827

6 640

6 878

4 907

6 821

7 874

4 886

96 031

107 474

108 329

120 724

115 878

106 328

108 439

82 529

98 346

98 129

101 439

82 859

79 176

80 127

13 502

9 128

10 200

19 285

33 019

27 152

28 312
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на
помощ

Обслужени лица при изпълнените повиквания от центровете за спешна медицинска
помощ в София през 2008 - 2015 г., получили медицинска помощ по повод на травма,
отравяне, заболяване и раждане

Източник: Статистически сборник на НСИ Здравеопазване 2009 - 2016
Показат
ел
Обслуже
ни лица
травми
произво
дствени
транспо
ртни
спортни
битови
кримина
лни
Самоуби
йства и
опити
други
отравян
ия
произво
дствени
Битови
случайни
умишлен
и
заболява
ния
Нестаби
лна
ангина
пектори
с
Остър
инфарк
т
на
миокард

2008

2009

2010

2012

2013

2014

2015

96 031

107 474

108 329

120 724

115 878

106 328

108 439

11 860
283

11 816
301

10 027
178

12 396
319

13 317
274

12 693
253

13 091
305

2 383

1 991

1 827

1 979

2 100

2 076

2 241

76
5 117
1 905

93
5 340
1 908

84
4 237
1 625

115
4 876
2 197

142
5 580
2 313

131
5 376
2 075

139
5 539
1 954

79

89

71

126

108

85

84

2 017
2 640

2 094
2 614

2 005
2 401

2 784
2 808

2 800
2 640

2 697
2 687

2 829
2 628

-

-

-

-

-

-

-

2 405

2 415

2 221

2 539

2 376

2 475

2 408

235

199

180

269

264

212

220

81 238

92 692

95 583

105 140

99 584

90 627

92 438

2 351

2 685

2 123

2 382

2 038

1 851

1 906

1 157

1 196

1 037

1 151

1 030

1 064

1 008
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а
Ритъмн
и
и
проводн
и
нарушен
ия
на
сърдечн
ата
Мозъчен
инсулт
Наркоти
чни
зависим
ости
Раждани
я

5 031

5 459

3 203

5 381

4 827

4 582

4 574

5 435

4 493

4 221

4 716

4 332

4 539

4 515

725

987

997

857

695

865

795

293

352

318

380

337

321

282

Ролята на общината в развитието на системата за здравни услуги на
територията на София
Дирекция „Здравеопазване” в направление Столично общинско здравеопазване на
Столична община е институцията, която е натоварена с това да координира
общинските политики в областта на здравеопазването. Дирекцията контролира
дейността на три Комплекса за детско хранене, 24 Самостоятелни детски ясли, 230
медицински специалисти от здравните кабинети в детски и учебни заведения на
територията на Столична община. Работи в партньорство с държавни и
неправителствени организации по проблемите на промоция и превенция на здравето на
населението, с приоритет подрастващите и младите. Политиката й е насочена към
подобряване и укрепване на физическото и психическото здраве, изграждане и
утвърждаване на здравни навици, формиране на ценности за здравословен начин на
живот.
Дирекция „Здравеопазване” извършва дейности по организирането, контрола и
финансирането на:
● Програми на Столична община за скрининг на социално значими заболявания;
● Програма за финансово подпомогне семейства и двойки с репродуктивни
проблеми, които се нуждаят от ин витро процедури с донорски яйцеклетки;
● Текущи проверки в общинските лечебни заведения за извънболнична помощ във
връзка с изменение в Наредбата за общинските лечебни заведения;
● Участие в проекти на местно и национално ниво.
Обобщение на дейностите и изпълнението на бюджета на дирекция „Здравеопазване” на
Столична община през 2016 по елементи:

Източник: Отчетен доклад на Дирекция „Здравеопазване“
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План /лева/
18 920 137
7 865 663
801 411
3 756 603
20 940
4 578 954
3 286 709

Отчет /лева/
15 214 500
4 687 674
783 527
2 483 438
20 482
3 287 447
1 400 227

План /лева/
ІІ. Общински дейности, в т.ч.:
9 945 074
1 248 544
издръжка на комплексите за детско хранене
53 256
издръжка ПИЦ по ПН
59 925
издръжка „Дирекция „Здравеопазване“
финансиране на общинските лечебни заведения за 8 400 000
дейности извън обхвата на задължителното
здравно осигуряване., в т.ч.
4 специализирани болници за долекуване
2 015 000
4 общински многопрофилни болници за активно 3 960 000
лечение
2 акушеро-гинекологични болници
1 100 000
1 център за кожно-венерически заболявания
338 000
1 център за психични заболявания
280 000

Отчет /лева/
9 475 330
1 068 250
51 616
37 697
8 237 833

1 специализирана болница за активно лечение на
пневмо-фтизиатрични заболявания
1 специализирана болница за активно лечение на
онкологични заболявания
Общински проект по „Скринингово изследване за
рак на млечната жлеза”
Програма „ИН ВИТРО”

252 000

252 000

95 000

89 335

350 000

164 960

64%

70 000

42 888

61 %

План /лева/
870 380
356 856
167 011
292 210
54 303

Отчет /лева/
815 738
356 185
163 948
258 381
37 224

Всичко изпълнение за функцията
І. Делегирани от държавата дейности, в т.ч.:
комплекси за детско хранене
здравни кабинети в училища
медиатори
капиталови разходи

ІІІ. Дофинансиране, в т.ч.:
комплекси за детско хранене
ПИЦ по ПН
дирекция „Здравеопазване”
други

80,41%
98 %
70 %
98 %
72 %
43 %

95,28%
86 %
97 %
63 %
98.7 %

2 015 000
3 955 650
1 100 000
338 000
280 000

93,72%

Според Отчетния доклад, на територията на Столична община функционират 24
Самостоятелни детски ясли, в които медицински и други специалисти осъществяват
отглеждане, възпитание и обучение на деца от 3-месечна до 3-годишна възраст.
Самостоятелните детски ясли са с общ капацитет 1456 деца, за които се грижат 218
медицински специалисти, 26 педагози, 2-ма сурдопедагози, 182 детегледачки и друг
персонал.
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Регистрираните заболявания в детските ясли през периода 01.01.- 31.12. 2016 г. са 12 200
/ 2015 г. – 12 123/. Преобладават заболяванията на дихателната система /ОКГДП – 8598,
бронхити - 856, пневмонии – 101/, което е характерно за ранната детска възраст.
Случаите на инфекциозни болести са 270 /скарлатина – 16 и варицела – 254/. Други
регистрирани заболявания са: алергия към млечен протеин /7 деца/; алергия към месо и
риба /1 дете/; алергия към ядки /1 дете/; бронхиална астма /2 деца/; таласемия /1 дете/;
желязодефицитна анемия /3 деца/; междупредсърден септален дефект /1 дете/; вродена
липса на подбедрица и стъпало /1 дете/; аутизъм /1 дете/; вродена катаракта /1 дете/;
детска церебрална парализа /1 дете/; епилепсия /1 дете/.
На територията на Столична община функционират 3 комплекса за детско хранене - КДХ
„Люлин”, КДХ „Витоша”, КДХ с банка за майчина кърма (КДХ с БМК), 7 самостоятелни
детски кухни, намиращи се в районите „Младост”, „Студентски”, „Искър”, „Средец”,
„Красно село” и „Слатина” и детски кухни към Самостоятелните детски ясли. Общият
им капацитет е 5100 абонати. Броят на децата, обслужвани от КДХ „Витоша” по
списъчен състав към 31.12.2016 г., е 1054. Среднодневният брой абонати на КДХ „Люлин“
за 2016 г. е 497.
През 2016 г. в банката за майчина кърма е постъпила, обработена и окачествена 2
399,750 л дарителска кърма, от която 2 336,350 л - годна и предоставена на
потребителите, както следва:
- На здрави кърмачета в домашна обстановка - 747,980 л кърма срещу заплащане;
- На кърмачета със заболявания /недоносеност, алергия към белтъка на кравето мляко,
стеноза на пилора, болест на Хиршпрунг, интраутеринна хипотрофия и хронична
бъбречна недостатъчност/ - 1366,230 л безвъзмездно;
- На кърмачета, чиито майки са със заболявания /фиброаденом, епилепсия, карцином на
яйчника, наркотична зависимост, карцином на млечна жлеза, тиреоидит/ - 181,670 л
безвъзмездно.
През 2016 г. не е предоставяна безвъзмездно кърма на здравни и социални детски
заведения.
Донорките на майчина кърма през 2016 г. са 37 /средномесечно – 19/.
През 2015 г. стартира „Програма на Столична община за финансово подпомагане на
семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от ин витро процедури с
донорски яйцеклетки”. За периода 2015 – 2016 г. са постъпили и разгледани 39 заявления
за участие в Програмата. От тях 3 не са одобрени по медицински показания, към 4 ще
бъде представена допълнителна медицинска документация и 32 са одобрени.
Извършените процедури са 19 на брой.
От планираните 70 000 лева за изпълнение на програмата са изразходвани 42 888 лева.
Столична община е инвестирала 34 824 лева в развитието на здравен портал на
Столична община. Порталът трябва да предоставя комплексна и динамична информация
за лекарите специалисти по общинските лечебни заведения и техните работни
графици, като предоставя инструменти за търсене по специалности, местоположение,
работно време и предоставяни услуги.
- разходи за ремонти и саниране на общински медицински сгради – в лечебни заведения
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за болнична помощ в последните две години – общо 1 124 000 лева; в лечебни заведения
за извънболнична помощ през последните две години – 581 000 лева.
- разходи за нова медицинска апаратура – в лечебни заведения за болнична помощ в
последните две години – 1 011 000 лева; в лечебни заведения за извънболнична помощ
през последните две години – 20 000 лева.
- за дофинансиране на общински болници за дейности, които не се заплащат от НЗОК –
8 029 985 за 2016 г; 8 750 000 за 2017 г.
Нагласи и представи на жителите на София относно здравното им състояние
Можем да получим някаква представа за нагласите и представите на жителите на София
относно здравното им състояние и възможностите за здравни грижи, с които те
разполагат в градската среда около тях, от резултатите на няколко налични
изследвания.
Първото от тези изследвания е емпиричното социологическо изследване на Ноема /
Асоциация за развитие на София от 2013 г., което задава няколко въпроса по темата
здраве и здравеопазване. Така например изследването дава представа за самооценката
за здравния статус на респондентите и тяхното усещане на удовлетвореност от
личното им здраве. Най-високо оценяват здравословното си състояние в трите
столични района Витоша, Панчарево и Банкя – там процентът на отговорите
„отлично“ и „много добро“ надхвърля 40%. В една по-голяма група софийски райони тази
група отговори получава между 30 и 40% от всички отговори – това са районите
Подуяне, Студентски, Триадица, Красна поляна, Люлин, Искър, Овча купел, Илинден,
Оборище, Младост. Останалите софийски райони – Връбница, Лозенец, Кремиковци,
Красно село, Средец, Слатина, Възраждане, Изгрев, Надежда, Нови Искър – оценяват
здравословното си състояние като по-лошо. Най-малко положителни оценки на
здравословния си статус правят жителите на Изгрев, Надежда (около 20%) и особено
Нови Искър – около 10%.
Изследването на Евробарометър „Качество на живот в европейските градове 2015“ дава
представа за удовлетвореността на европейските граждани от качеството на
здравните услуги, докторите и болниците в техните градове. В изследването 9% от
респондентите от София са много доволни от здравните услуги, докторите и
болниците, 10% от жителите на Бургас заявяват, че са много доволни от тези услуги в
своя град; 39% в София и 29% в Бургас отговарят, че са по-скоро доволни, отколкото
недоволни. 28% в София и 31% в Бургас заявяват, че са по-скоро недоволни, а 20% в София
срещу 27% в Бургас заявяват, че са „много недоволни“ от здравните услуги. В европейски
контекст София е по-скоро в долния край на таблицата по отношение на
удовлетвореността от здравните услуги – далеч зад водещите градове като Цюрих,
Грьонинген и Грац, Антверпен и Мюнхен, но и с чувстително по-добри резултати от
редица градове в Европа – като Атина, Варшава или Палермо.

Заключение
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Статистическите данни показват, че като цяло София е в сравнително поблагоприятно положение по отношение на здравословния статус на гражданите си,
както и достъпа им до здравни услуги от всеки един друг регион на страната. Към града
продължава движението на млади хора в активна възраст, което се отразява позитивно
върху основните демографски показатели като раждаемост, смъртност. Това
позитивно движение на населението същевременно поставя и определени
предизвикателства към развитието на адекватна здравна инфраструктура –
достатъчен брой здравни заведения и здравни специалисти, достатъчен брой детски
ясли и др.
Същевременно и в тази тема са налице съществени различия в здравословния статус,
както между градски и селски части на общината и областта София, така и вътре
между различните административни райони на града. Стойностите на детската
смъртност в различните административни райони например показват чувствителни
различия, които не могат да бъдат обяснени единствено с разлики в големината на
районите и в стойностите на показатели като раждаемост – те са симптом за
съществени различия както по отношение на социално-икономически статус, така и по
отношение на кореспондиращите му начини на живот и възможности за достъп до
адекватни здравни грижи. Анализирането на причините за тези разлики и
изработването на фокусирани общински политики, които да не допускат
неравенствата да се увеличават, е предизвикателство с огромен залог за бъдещото
развитие на града. Необходими са целенасочени усилия за идентифициране на уязвимите
групи и изпадащите от социалните системи граждани – като например здравнонеосигурените лица – и за тяхното интегриране обратно в тези системи.

2.5

Необходимост от изследвания

Необходимо е фокусирано изследване на здравно-неосигурените лица в София-град –
социално-демографски характеристики, причини за това да не се осигуряват здравно и
др. Националната агенция по приходите прави анализи за броя на здравно-неосигурените
лица на национално ниво – и ги разделя на четири основни групи:
- здравно-неосигурени лица, трайно пребиваващи в чужбина;
- лица, които не познават здравното законодателство;
- трайно безработни и лица във финансово затруднение;
- лица, работещи без трудов договор.
Необходимо е такъв анализ да бъде направен за гражданите на София и да се уточни
тежестта на всяка една от подгрупите, които съставляват категорията на здравнонеосигурените лица.
- Изследване на удовлетвореността на пациентите от получените здравни услуги и
устройството на системата за здравна помощ – достъпност, качество на услугата,
необходимост от доплащане и др.
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- Европейско здравно интервю с фокус върху жителите на София и административните
й райони, което да идентифицира относно навици, формиращи здравословното
състояние на населението – като употреба на алкохол, тютюнопушене, обръщаемост
към лекари специалисти и профилактика на някои социално значими заболявания.
--------------------------------------------------------------

3. Подтема „Щастие“
3.1

Описание

Щастието най-често се определя като чисто субективна категория. Въпреки това
съвременните интерпретации най-често го обвързват с други индикатори и социални
измерители като благосъстояние, чувство за принадлежност към общност, доверие в
институциите и др. Обобщението на информация в тази тема ще очертае основни
елементи от съществуващите разбирания за измерване на щастието на базата на
международни източници на информация и изследвания, които могат да се използват за
откриване на информация за България.

3.2

Източници на информация

Стратегически документи
Темата за щастието присъства само в един от стратегическите документи на
местно ниво – „Стратегия за превенция на социално изключване на територията на
София 2011-2015“, където тази категория е очертана като важна и обвързана с
цялостното благосъстояние на хората и начина им на живот. Друга референция към
темата е изведена в „Отчет за изпълнение на националната стратегия за демографско
развитие на населението на РБ – 2014“, където се посочва необходимостта от
разширяване на познанието за измерване на качеството на живот, където би могло да
бъде включено и субективното усещане за благоденствие (в т.ч. щастие,
удовлетвореност от живота, оптимизъм за бъдещето). В Общинския план за развитие
2014-2020 инициативите „Шишман диша“ и „Фестивал Mellow“ са посочени като добри
примери за градски събития, позволяващи позитивно преживяване и „преживяване на
щастливи моменти“ от страна на жителите на града. Последният пример показва, че
щастието има и пряка връзка с качеството на градската среда и нейната активност.

Данни
Няма изчерпателен списък с възможни данни за измерване на щастието. Следните
области на изследване са част от мащабни световни индекси за измерване на
щастието и качеството на живот. В случай че бъде взето решение за изследване на
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тази тема, е необходимо разработването на модел за измерване и дефиниране на
индикатори.
Gross National Happiness/Брутно национално щастие (Бутан)
• Здравеопазване – Психологическо състояние
• Здравеопазване – Здраве
• Начин на живот – Използване на времето
• Образование
• Общности – Културно многообразие и гъвкавост
• Общности – Жизненост на общността
• Управление – Добро управление
• Околна среда – Екологично разнообразие и гъвкавост/адаптивност
• Качество на живот – Жизнени стандарти
World Happiness Report/Световен доклад за щастието
• Благосъстояние/възможности - Свобода на житейските избори
• Благосъстояние/възможности – Щедрост
• Управление/Общност – Социална подкрепа
• Благосъстояние – Доходи
• Управление – Управление, на което може да се има доверие
• Здравеопазване - Здраве
Глобален индекс на пригодност за живот на Economist Intelligence Unit
Категория 1 - Стабилност
• Честота на дребни престъпления
• Честота на насилствени престъпления
• Заплаха от тероризъм
• Заплаха от военен конфликт
• Заплаха от гражданско недоволство/конфликт
Категория 2 - Здравеопазване
• Наличие на частно здравеопазване
• Качество на частното здравеопазване
• Наличие на публично здравеопазване
• Качество на публичното здравеопазване
• Наличие на свободна продажба на лекарства
• Общи индикатори за здравеопазването
Категория 3 - Култура и околна среда
• Индикатор влажност/температура
• Дискомфорт на посетителите на града от климата
• Ниво на корупция
• Социални или религиозни ограничения
• Ниво на цензура
• Възможност за спортуване
• Възможности за културен живот
• Храна и напитки
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• Потребителски стоки и услуги
Категория 4 - Образование
• Наличие на частно образование
• Качество на частното образование
• Индикатори на публичното образование
Категория 5 - Инфраструктура
• Качество на пътната мрежа
• Качество на публичния транспорт
• Качество на международните връзки
• Наличие на добри жилищни условия
• Качество на предоставянето на енергия
• Качество на предоставянето на водоснабдяване
• Качество на телекомуникациите
Quality of living reports – Mercer
• Потребителски стоки
• Икономическа среда
• Жилищни условия
• Медицински и здравословни параметри
• Околна среда
• Политическа и социална среда
• Публични услуги и публичен транспорт
• Възстановяване/рекреация
• Училища и образование
• Социално-културна среда
ZIPJET Global Least and Most stressful cities 2017/Най-малко и най-много стресиращи
градове - https://www.zipjet.co.uk/2017-stressful-cities-ranking
LEGATUM Prosperity report
• Икономическо равенство
• Бизнес среда
• Управление
• Лична свобода
• Социален/обществен капитал
• Сигурност и безопасност
• Образование
• Здравеопазване
• Природна среда
OECD Better Life индекс
• Жилища
• Доходи
• Работа
• Общност
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•
•
•
•
•
•
•

Образование
Околна среда
Градска активност
Здравеопазване
Удовлетвореност от живота
Безопасност
Баланс между работата и личен живот

Монографии, изследвания, дисертации, публични дискусии
●
●
●
●
●
●
●
●

WORLD HAPPINESS REPORT 2017
LEGATUM Prosperity report
Wellbeing Sofia – Как да го постигнем – Фондация Багра
Нагласи на българите - февруари 2017 (част трета - социален блок) - РЦ Тренд
Обществени нагласи юни 2017 - Алфа Рисърч
Изследване на ценностните нагласи на българите (първа част) - РЦ Тренд
Изследване на ценностните нагласи на българите (втора част) - РЦ Тренд
Новини отблизо - Асоциация на европейските журналисти – България

3.3

Оценка на информацията

Липсва информация относно тази тема по отношение на София. Налице са
ориентировъчни източници на информация, които да инициират и подпомогнат
обсъждане в тази посока, но в случай че се вземе решение за развитието на тази тема,
е необходимо допълнително и специално разработено изследване. Посочените
параметри по-долу могат да дадат ориентир.

3.4

Оценка на състоянието

Параметри и показатели
• World Happiness Report 2017
България се нарежда на 105-то място. Това е последното място, заето от държава в ЕС.
Високи показатели се отчитат за БВП на глава от населението, социална подкрепа;
ниски показатели се отчитат по очаквана продължителност на живота в здравословно
състояние, свобода на житейските избори, щедрост, усещане за корупция.
• LEGATUM Prosperity report 2017
България се нарежда на 51-во място с най-ниски оценки в „Социален/обществен
капитал“, „Здравеопазване“ и „Бизнес среда“. Най-висока оценка има в „Природна среда“.
Това е последното място, заето от държава в ЕС.
• Quality of living reports – Mercer: https://mobilityexchange.mercer.com/quality-ofliving
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София се нарежда на 116-то място. Това е последното място, заето от град в ЕС.
• ZIPJET Global Least and Most stressful cities 2017/Най-малко и най-много стресиращи
градове - https://www.zipjet.co.uk/2017-stressful-cities-ranking

Анализ
На базата на съществуващата информация трудно може да се направи каквато и да било
оценка на състоянието по отношение на щастието. В случай че се приеме
перспективата, че благосъстоянието автоматично води до щастие, могат да бъдат
интерпретирани данни за него.
Долупосочените данни могат да дадат известна представа за ситуацията в България
спрямо някои от параметрите, посочени в международните индекси (като усещане за
общност, доверие в управлението). Според проучване на Алфа Рисърч от октомври 2016
г. доверието към парламента и към съдебната система е ниско. Според проучване на
ценностните нагласи на българите на ИЦ Тренд в българското общество не преобладава
тежко ценностно разделение, по определени теми се формират големи мнозинства –
най-често посочваните ценности са семейство, мир, сигурност и човешки права. Наймалко посочваните ценности са равенство, солидарност, пазарна икономика, равенство
между половете. Според същото изследване 53% от жителите на столицата се
страхуват, че могат да станат жертва на престъпление.
Фактор за психологическото здраве на населението може да бъде и говоренето в
публичното пространство. Според изследване на Асоциацията на европейските
журналисти от 2017 г. йерархията на темите в медийното пространство често се
оглавява от теми, които налагат „своеобразен катастрофичен дневен ред“, като
престъпления, бедствия и инциденти, които от своя страна предизвикват висок
емоционален отклик и упражняват психологически ефект. Отчита се и политическото
говорене, в което често е налице враждебна реч, извън добрия тон.
173

Фактор за психологическото състояние и преживяване в града може да бъде и
качеството на публичните пространства. Според изследването на централната
градска част на София, проведено от Геел Архитекти през 2017 г., в столицата има
добър потенциал за развитие на градски пространства с човешки мащаб, но има нужда
от подобрения, включващи комплексни решения.
Заключение
Липсва цялостно разбиране за щастие в София (а и в България). Темата почти не е
засягана от стратегически документи. Налице са различни изследвания и данни, които
могат да дадат известна представа за фактори (както обективни, така и субективни),
които биха повлияли върху щастието или да се приложат спрямо международни индекси
(макар самите индекси също да работят с данни и да дават известна представа).

3.5

Необходимост от изследвания

Следва да се разработи индекс или набор от параметри, които ще бъдат следени за
София. Възможно е то да бъде комбинирано с изследване върху цялостното качество на
живот.
--------------------------------------------------------------

4. Подтема
живот"
4.1

"Влияние на работата върху качеството на

Описание

Влиянието на работата върху качеството на живот е обект на анализ на цялостното
качество на живот. В тази част по-конкретно ще се очертаят налични източници на
информация, свързани с баланса между работа и свободно време, доходи и покупателна
способност. Въпреки това няма изследвания, които да се фокусират конкретно върху
София, разглеждащи специално този аспект от качеството на живот. В частта с
доходи и покупателна способност, темата силно се доближава до Благосъстояние,
което включва целия набор от измерители по отношение на бедност, покупателна
способност и др.

4.2

Източници на информация
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Стратегически документи
•

Няма документи, в които да се засяга темата.

Данни
● Доходи и разходи за живот:
● Относителен дял на бедните по икономическа активност и по пол (за лица на 18 и
повече години) - НСИ
● Относителен дял на работещите бедни в София - НСИ
● Относителен дял на работещите бедни по тип на домакинството (София
столица) - НСИ
● Процент от населението, живеещо с материални лишения по икономическа
активност (София столица) - НСИ
● Население в риск от бедност или социално изключване по икономическа
активност (София столица) - НСИ
● Общ разход по групи разходи и брой на децата в домакинството - НСИ
● Домакинства (%) по притежание на стоки за дълготрайна употреба и по
местоживеене - НСИ
● Съпоставка на средна заплата по сектори и покупателна способност - НСИ
Други фактори
● Работно време на седмична база – Няма данни
● Време за пътуване до работа – Транспортно изследване Софпроект
● Баланс работа и личен живот – ангажираност с работата, време за личен живот
– Европейска анкета за качество на живот
● Социални придобивки от работа – Няма данни
● Ангажираност към работата – Няма централизиран източник

Монографии, изследвания, дисертации, публични дискусии
•
•

Ø European Quality of Life Survey
Ø AON: Best employer survey

4.3

Оценка на информацията

Темата изцяло отсъства на стратегическо ниво. Налична е част от информацията за
започване на дебат по темата, но за по-задълбочено вглеждане в темата за София са
необходими допълнителни изследвания.

4.4

Оценка на състоянието

Параметри и показатели
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Доходи и разходи за живот:
Относителен дял на бедните по икономическа активност и по пол (за лица на 18 и повече
години)
Данни: НСИ

Към края на 2016 г. малко над 11,1% от заетите и 35,1% от незаетите са бедни.
•

Относителен дял на работещите бедни в София
Данни: НСИ

Делът на работещите бедни се увеличава. Към 2016 г. те са 11,2%.
• Процент от населението, живеещо с материални лишения по икономическа
активност (София столица)
Данни: НСИ
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Процентът от населението, живеещо с материални лишения, е значително по-малък
при заетите, отколкото при незаетите. Въпреки това през последните три години
процентите се задържат около едни и същи нива – между 10 и 12% за заетите и между
30 и 35% за незаетите.
• Население в риск от бедност или социално изключване по икономическа активност
(София столица)
Данни:НСИ

Сред заетите рискът от бедност или социално изключване е по-малък – процентът на
хората намалява с годините. При неактивните и безработните рискът се увеличава.

Други фактори:
-

Баланс работно време и други задължения на седмична база
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Според European Quality of Life Survey 2012 в България работещите отделят 15 часа
седмично за грижи за деца, 11 часа седмично за домашни задължения, 11 часа седмично за
грижи за възрастни хора.
-

Време за пътуване до работа

Според изследването на плана за устойчива градска мобилност ~46% от пътуващите
с градски транспорт прекарват между 20 и 30 минути в едно пътуване, а ~30% над 30
минути. ~42% от пътуващите с кола прекарват между 20 и 30 минути, а 24% над 30
минути.
-

Баланс работа и личен живот – ангажираност с работата, време за личен
живот

Данни от European Quality of Life Survey 2012:
• Прибирам се вкъщи прекалено уморен от работа, за да се занимавам с домакинска
работа: България – 66% / Средно ЕС – 53%
• Трудно ми е да извършвам семейните си отговорности заради времето, което
прекарвам в работата: България – 39% / Средно ЕС – 30%
• Трудно ми е да се концентрирам на работа заради семейните си отговорности:
България - 20% / Средно ЕС – 14%
• 28% декларират, че имат гъвкавостта да променят началото и края на работния си
ден
• 80% декларират, че имат възможност да си вземат почивен ден с кратко
уведомление, в случай на нужда

Анализ
Връзките между работата и качеството на живот са изключително комплексни. Както
е описано и по-горе, от една страна, стоят доходите и възможността за
подсигуряване на нормален стандарт на живот, от друга, стоят чисто практически
елементи от живота в града, като време на придвижване, навици и др. На базата на
посочените горе данни може да се каже, че рискът за изпадане в по-нисък стандарт на
живот е по-малък при работещите хора. Въпреки това броят на заетите в риск от
попадане в бедност или социално изключване леко се повишава и се задържа на почти
едни и същи нива през последните три години. Това може да е сигнал за липса на промени
в доходите в определени сектори и същевременно увеличаване на цената на живота в
София. Този извод донякъде се потвърждава и от постепенното увеличаване на
работещите бедни и заетите, живеещи с материални лишения.
По отношение на баланса между работа и личен живот данните от Европейската
анкета за качество на живот показват, че по-голям процент от средното за ЕС хора в
България имат затруднения с балансирането между работа и личен живот. Важно е да се
отбележи, че тази анкета измерва декларативни твърдения, т.е. чрез нея не могат да
бъдат проследени фактори като стрес, психологическо състояние и др. В същото време
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тя е на ниво само България, така че за придобиване на по-добра представа за този
феномен би било полезно да се реализира подобно изследване в рамките на София.

4.5

Заключение

Може да се каже, че на базата на данните от НСИ ясно се вижда увеличаващата се
разлика в стандарта между работещи и неработещи. В същото време видимо е
увеличаването на дела на работещи бедни. Т.е. тенденциите в увеличаване на
неравенствата на национално ниво не изключват София. На национално ниво например
индексът на Джини продължава да расте – през 2007 г. той е 35,3%, а през 2016 е 38,3%.

4.6

Необходимост от изследвания

Необходимо е ясно очертаване на границата между социални промени на национално ниво
и техните проявления в София по отношение на тази тема. В контекста на дефиниране
на обхвата на даните за качество на живот, могат да се добавят и параметри, свързани
с влиянието на работата.
--------------------------------------------------------------

5. Подтема "Жилища"
5.1

Описание

Настоящата част се фокусира върху жилището като фактор за качеството на живот
в града. Възможността за достъп до жилище е възможност за социална включеност –
каквито са социалните жилища или жилищата в ромските махали. Физическото
състояние на жилищния фонд ще бъде разгледано от Екип „Градска среда“.

5.2

Източници на информация

Нормативни документи
•
•

ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

Стратегически документи
НАЦИОНАЛНО
• Национална жилищна стратегия на Република България
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-

-

-

-

-

Дефинира основните проблеми на българската жилищна система:
лошо управление и поддържане на жилищния фонд;
висока енергоемкост на сградите – лоша термоизолация на стените и уплътненията
на физически остарели дограми, в резултат на което се увеличават разходите на
енергия;
неефективно отопление на сградите, с изключение на тези с централно парно
отопление или на газ;
влошена достъпност до жилище – отношението цена/годишен доход нараства от 2.8
през 1989 г. до 6.1 през 2002 г., което прави достъпност на жилищния пазар за не повече
от 10 на сто от потенциалните жилищни потребности; жилищните пазари са развити
само в големите градове;
увеличаване на броя и относителния дял на необитаваните жилища
"закрепостеност" на гражданите към своята собственост и затруднена реакция на
мобилността на националните трудови пазари чрез смяна на жилището;
увеличение на концентрацията на обитатели от маргиналните групи в периферните
жилищни комплекси;
увеличение дела на собствениците на жилища, които не могат да поддържат
собствеността си в сегашните пазарни условия;
делът на обществения жилищен фонд има символични стойности (3 на сто) и е
разпръснат сред частни жилища в етажна собственост, което затруднява неговото
управление;
липса на шанс за повечето млади семейства и маргиналните групи да станат
собственици на жилища или дори наематели в обществен жилищен фонд;
малко количество на държавните бюджетни средства за жилища - под 1 на сто от
държавния бюджет, и то изцяло насочени към наследени стари задължения на
държавата;
липсваща система за жилищно субсидиране;
липсваща жилищно-спестовна и специализирана жилищно-кредитна система;
•
•

Национална програма за обновяване на жилищните сгради в Република България
НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ
(2012-2020)
Жилището е сред приоритетите на стратегията. Жилищните цели включват:
- Подобряване на жилищните условия в квартали с компактно ромско население,
целящи осигуряването на съвременна жилищна среда;
- Отреждане на нови територии за жилищно строителство, с възможности за
деконцентриране на компактните и обособени ромски квартали;
- Продължаване на процеса на изработване на кадастрални карти и кадастрални
регистри, които да обхванат зони с компактно ромско население и установените нови
зони за жилищно строителство;
- Актуализация/изработване на подробни устройствени планове на съществуващи
и новоотредени терени;
- Проектиране и изграждане на техническа инфраструктура - водоснабдяване,
канализация, улична мрежа и благоустрояване и др.;
- Изграждане, осигуряване на социални жилища;
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- Осигуряване на подходящо алтернативно жилищно настаняване в случай на
принудително изваждане на ромски семейства от домовете, които обитават
незаконно или при опасност за тяхната сигурност и здраве;
- Усъвършенстване и допълване на законодателството в областта на жилищните
условия;
- Изграждане/реконструкция на обекти на социалната инфраструктура за целите на
образованието, културата и др.;
- Формиране на отношение на отговорен и добър стопанин при предоставяне на
право на ползване на недвижим имот. Привличане на НПО и изявени лица от общността
по места за изграждане на съвременни поведенчески модели.
•

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ УСЛОВИЯ НА РОМИТЕ В РБ
2005-2015 Г.
Този документ е типично секторен, насочен основно към жилищните условия на ромите.
В рамките на времевия му хоризонт не е постигната нито една от целите:
- Благоустроени квартали и подобрен жизнен стандарт на ромите;
- Регулиране на кварталите с преобладаващо ромско население;
- Подобряване на съществуващата и изграждане на нова техническа
инфраструктура;
- Подобряване качеството на законните жилища;
- Изработване на ПУП – ПРЗ върху общински терени за нови жилища;
- Изграждане и/или доизграждане на ТИ в новоотредените терени за жилищно
строителство;
- Изграждане на 30 хил. нови жилища за роми.
•

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И СОЦИАЛНОТО
ВКЛЮЧВАНЕ - 2020 г.
Стратегията залага на известната истина, че едни от най-крайните форми на
бедност и социално изключване са „бездомството и лишаването от възможност за
жилищно настаняване”. Жилището е застъпено и в стратегическия пакет от
приоритети: „Подобряване на жилищните условия на уязвими групи и подкрепа на
бездомните.”
• ЕНЕРГИЙНА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДО 2020 Г.
Жилището и жилищната политика са застъпени само в аспекта на енергийната
ефективност. Предвиждат се „Съществени усилия за подобряване на енергийните
характеристики на сградите...”
•

АКТУАЛИЗИРАНА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ НА
НАСЕЛЕНИЕТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2012-2030 Г.)
Жилището е неотменим компонент в борбата с бедността и социалното изключване.
Според оценката в разглеждания документ почти 50% от населението „...се нуждаят от
специални грижи за преодоляване на бедността, социалното неравенство и
изключването”. Сред предложените мерки са данъчни облекчения за млади семейства –
платените лихви по ипотечен кредит за закупуване на първо жилище да се приспадат
от облагаемия доход.
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ОБЛАСТНО
• Областна стратегия за развитие на Област София – град 2014 – 2020 г.
• Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Област София-град 2016
– 2020 г.
ОБЩИНСКО
• Стратегия за управление на общинската собственост на Столична община до
2016 г.
• Наредба за общинската собственост, приета 2011 г.
• Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на
територията на Столична община, приета 2015 г.

Данни
•

•

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Housing_statistics
Портал на Евростат със статистически данни за жилищния фонд на страните
от ЕС.
Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г. Том 3. Области, София
(столица)
Публикуваните данни са на ниво райони на София.

Изследвания
•
•

Housing Review 2015 AFFORDABILITY, LIVABILITY, SUSTAINABILITY 44
ФИНАНСОВО БОГАТСТВО И ПАЗАР НА ЖИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ:
ПОГЛЕДА НА INDUSTRY WATCH, 2016 г. 45
P43F

10 ГОДИНИ ПРЕЗ

P44F

Изследването проследява еволюцията на богатството на българските домакинства и
развитието на пазара на жилища през последните 10 години.
•

Жилищният сектор в България, 2017 г. 46
P45F

Цените на жилищата са много високи в сравнение с преобладаващите нива на доходите,
заради което е почти невъзможно домакинства с доходи под 1000 лева на месец, т.е.
хората в долните 60 – 70 процента на доходите, да закупят или наемат жилище на
пазарни цени. Повече от една трета от младите хора не са в състояние да си позволят
жилище и живеят с родителите си или с друго семейство.
Броят на неформалните и незаконни селища се увеличава, когато хората обитават
постройки с лоши жилищни условия и неадекватна инфраструктура. Ситуацията е найизострена при ромите, като повече от 90% от тях са категоризирани като бедни.
Habitat for humanity
ДОКЛАД НА INDUSTRY WATCH
46
Изследване на World bank group
44
45
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1.
2.
3.

4.

5.

Основни изводи:
Високи нива на вакантни жилища, излишък на жилища и пренаселеност на жилищата
Лошо състояние на стария жилищен фонд, потенциален сеизмичен риск
- липса на поддръжка на сградите
Неефективност на жилищния пазар
- липса на жилища на достъпни цени
- липса на солиден пазар за отдаване под наем
Неадекватни жилища и инфраструктура за населението с ниски доходи
- липса на обществено подпомагане за бедните и маргинализирани общности
- нарастваща неформалност и незаконност
- липса на подходящи инструменти за „легализация“ или надграждане
- ниска степен на жилищно финансиране
Ограничен ефект на националните правителствени инициативи
- национална програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
- недостатъчно общински социални жилища
• ЖИЛИЩАТА - ФАКТОР ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ, 2017 г. 47
Изследване на политики спрямо ромските жилища в България и Испания. Представени са
резултати от проведено национално представително изследване сред ромите в
България. Ниските доходи в ромската общност силно ограничават финансовите им
възможности и покупателната им способност, че близо 82% от домакинствата не
могат да си позволят скромно завършено жилище и че закупуването на жилище,
задоволяващо само най-насъщните нужди, не може да се осъществи без допълнителна
финансова подкрепа. Над 65% от ромите живеят в жилища, които са построени от
техните родители и дядовци. 97.7% от тях нямат възможност да изтеглят заем за
закупуване или строителство на ново жилище и редовно да плащат вноските за
неговото погасяване. Това е и една от причините само малка част от ромите, живеещи
в обособените жилищни пространства, да изявяват готовност да живеят извън тях.
P46F

•

НАСЪРЧАВАНЕ НА ПОЛИТИКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ИЗОЛАЦИЯ НА
РОМИТЕ, 2017 г. 48
Изследване на политиките към жилищата на ромите. И резултати от национално
представително проучване сред ромите в България за Условия на живот в кварталите,
жилища и инфраструктура. Изследването съдържа данни за оценка на жилищните
условия, 5.7% от тях определят жилищните си условия като много добри, а 1.2% като
отлични. 21.0% определят жилищните условия, в които живеят, като лоши. За 40.5% те
са задоволителни, а 29.0% ги считат за добри.
P47F

Според проучването течаща вода има в 72.3 на сто от жилищата, в 27.7% липсва.
Нотариален акт за жилището, в което живеят, имат едва 59.4% от анкетираните.
По-голямата част от жителите на махалите (65.1%) са наследили жилището от
родителите си. 33.9 на сто са го построили сами.
47
48

Изследване на Фондация “С.Е.Г.А. - Старт за ефективни граждански алтернативи”
Изследване на Фондация “С.Е.Г.А. - Старт за ефективни граждански алтернативи”
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75.4% от жителите на обособените квартали са на мнение, че в тях е възможно да бъде
изградена нормална инфраструктура.
•

ЖИЛИЩНИТЕ МЕДИАТОРИ В ПОДКРЕПА НА УЯЗВИМИ ГРУПИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА
ЖИЛИЩНИТЕ ИМ УСЛОВИЯ, 2015 г. 49
Докладът представя резултати от Услугата „Жилищен медиатор“, която е създадена
и тествана през 2014 г. Тя е насочена към оказване на съдействие за решаване на
жилищни въпроси на уязвими групи от населението.
P48F

•

Оценка на състоянието и тенденциите в развитието на жилищния сектор в
Столична община към 2016 г. 50
Докладът съдържа подробни данни за физическата структура, възраст и състояние на
жилищния фонд в София
P49F

5.3

Оценка на информацията

Голяма част от наличните данни се позовават на събраната информация от
Преброяването на населението и жилищния фонд, проведено от НСИ през 2011 г.
Проблемът е, че липсват изследвания за отделни териториални единици на ниво
жилищни квартали.

5.4

Оценка на състоянието

Общ жилищен фонд
Жилищният фонд на Столична община е сравнително млад (над 26% е с възраст под 22
г., половината е под 32 г., а само 4% е наследеният отпреди 1919 г. фонд), но лошото
управление и поддържане водят до ускорена амортизация. Жилищният фонд на София е
добре благоустроен, отчитайки статистическите данни за наличност на основни
благоустройствени елементи - ток, вода, обществена канализация (93.1%), но над
32000 жилища (6,9%) още не са свързани с обществена канализация, а половината от тях
нямат тоалетна и баня. Около 30% от жилищата са с амортизирана, недоизградена или
липсваща канализационна мрежа. Най-мащабните негативни примери са Витошката яка
и "необлагодетелстваните квартали" (като обособените ромски махали). Проблемите,
свързани с експлоатацията и развитието на топлофикационните мрежи и пазарната
цена на тази услуга през последните две десетилетия, водят до относително
намаляване на потребителите в жилищния сектор и влошаване качествата на
атмосферния въздух в жилищните квартали на София. Индивидуално инициираното и
пазарно реализирано частично саниране е довело до подмяна на дограма в около 200 000
жилища (над 30%) и външна изолация на около 100 000 жилища (16%), но финансовите,
правните и организационните условия за масови практически действия по енергийното
49
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Доклад на Habitat for humanity, Bulgaria
Изследване с ръководител арх. Стойчо Младенов
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саниране на жилищните сгради все още не са осигурени, независимо от програмата на
МРРБ. Наследеният от прехода висок дял на частните жилища (около 87%) плавно и
непрекъснато се увеличава (94.4% през 2011 г.), но тенденцията на намаляване в
обществения наемен сектор (5.6% - едва 25 900 жилища, от които половината студентски общежития) е в противоречие с увеличаващото се социално разслоение и
уязвимост. Общественият наемен фонд е предимно стар, амортизиран и силно
разпръснат сред етажна собственост, което го прави по-трудно управляем и
повишава необходимостта от бюджетни средства за поддръжката му. Появилият се в
прехода частен наемен фонд се увеличава, което допринася за жилищната мобилност, но
ценовите нива не допускат масова платежоспособност, а голяма част от този фонд
сменя предназначението си (особено в центъра) 51 .
P50F
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Собственост
Повечето обитатели са собственици на жилищата (около 85%), като само около 5% от
тях имат висяща ипотека, но над 50% от собствениците не разполагат с достатъчни
доходи, за да поемат текущите разходи. Над 5000 жилища са без правен статут
(предимно ромски). Съществуват множество заплахи поради намалената
платежоспособност на собствениците, което налага да се търсят алтернативи за
свободен избор: социално жилище срещу собственото или субсидии за обновяване и
поддържане на сегашното жилище 52 .
P51F
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Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в Столична община и
Област София, 2016
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НСИ

Общински и социални жилища
На територията на Област София общинските жилища в компактния град са 10 426 53 .
Областната жилищна политика се провежда засега само в рамките на наличните
общински жилища. Правото за закупуване/приватизиране и отсъствието на устойчив
механизъм за възпроизводство на общинския жилищен фонд води до трайно намаляване
на броя и влошаване състоянието на този социален буфер. Социалният жилищен сектор
в София е все по-недостъпен за младите семейства. Недостатъчният общински
жилищен фонд е предпоставка да се поставят определени условия, на които следва да
отговарят нуждаещите се граждани, за да получат общинско жилище. По същата
причина засега е нерешен проблемът с крайно нуждаещите се - бездомните 54 .
P52F

P53F

P

P

В допълнение, не беше открита обществено достъпна информация за регистрираната
жилищна нужда (т.нар. жилищна картотека). Може да се предположи, че тя наброява
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Данни от Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Област София-град 2016 –
2020 г.
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-

-

-

хиляди граждани, но ресурсната неосигуреност на сектора «социални жилища»
обезсмисля подобна регистрация. Проведено е емпирично проучване в район Подуяне, от
което е набрана следната информация:
Общината поддържа картотека на нуждаещите се (по критериите на съответната
наредба) и за последно тя е актуализирана към септември 2016 г. В картотеката са
вписани общо 293 домакинства, които се нуждаят от социално наемно жилище;
Общината разполага с общо 815 общински жилища, от които 770 са за настаняване под
наем на граждани с установени жилищни нужди, 9 са резервни, а останалите 36 са от
другите 2 регламентирани категории – «ведомствени на Столична община» и «за
продажба и замяна»;
Няма свободни общински наемни жилища, т.е. за чакащите в картотеката няма «ясен
хоризонт» 55 .
Същото изследване излиза с извод, че на Столична община са необходими 19 000
социални жилища.
P54F

5.5

P

Необходимост от изследвания

Екипът ни препоръчва темата за достъп и удовлетвореност до жилища да бъде част
от по-голямо изследване за качеството на живот.
Считаме за важно да бъде направено проучване сред хората, които живеят в общински
жилища, с цел да бъдат идентифицирани техните нужди. Подобно изследване би могло
да бъде част от бъдещ проект за разширяване на социалната жилищна
инфраструктура в София, каквато нужда е регистрирана в стратегическите анализи
на сектора.
--------------------------------------------------------------
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Арх. Стойчо Младенов. Оценка на състоянието и тенденциите в развитието на жилищния
сектор в Столична община към 2016 г.
187

188

IV. Общности, участие и
равнопоставеност

Описание на темата
Темата беше развита в подтемите “Формални общности по териториален признак”,
“Общности по етнически и религиозен признак”, “Бедност и уязвими групи хора”,
“Гражданско участие”, “Разбиране за идентичности на града”

1. Подтема „Формални общности на териториален признак“
1.1 Описание
Темата обхваща формите на гражданска активност, които се инициират,
структурират и развиват дейност във връзка с териториалните структури и единици
на градската среда в град София – асоциации на съседи, асоциации на собственици,
инициативни групи за поддържане на зелени площи, детски площадки, паркове,
граждански мобилизации срещу планове за застрояване и др. За разлика от други форми
на гражданска активност, като клубове по интереси, сдружения на съмишленици и др.,
формалните общности, за които говорим, имат за свой основополагащ принцип
териториалната структура на Столична община – в тях гражданите се
конституират като общност, без задължително да имат други предварителни връзки,
сходства и интереси, на базата на споделянето и грижата за общо пространство. Тези
формални общности са особено интересни за нас от гледна точка на това, че те могат
да бъдат най-малките единици на гражданско самоуправление и участие и структурите
им в някакъв смисъл са огледални версии на най-ниските нива на изборните общински
администрации по места. За бъдещото развитие на Визията за София това ниво на
гражданско участие е от изключително значение.

1.2 Източници на информация
•

отговор на министър Николай Нанков, министър на регионалното развитие и
благоустройството, по парламентарно питане относно осъществяването на
програмата до 15 юли 2017 г., както и две приложения относно Националната
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•

програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
списък със сгради по административни райони в София с подписани договори за
саниране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни
жилищни сгради - Софпроект.

1.3 Изследвания
•
•

Граждански мониторинг на местно ниво – добри практики, ФРМС 2012
Изследователски проект „Градското земеделие като стратегия за повишаване на
качеството на живот на градските общности“, Институт за изследване на
обществата и знанието, БАН 2017.

1.4 Оценка на информацията
Формалните общности са тематична област, за която почти липсват съществуващи
изследвания и данни. Косвена информация за развитието на формални общности на
териториален признак могат да се открият в някои проекти на общинската и
националната администрация, които изискват структуриране на гражданско участие
на териториален принцип. Такива области са:
- необходимостта от създаване на асоциации или сдружения на собствениците за
управлението на споделените етажни собствености.
- като индикатор на гражданска активност на формални общности по териториален
признак може да се използва статистиката за функционирането на Националната
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради – т.нар.
Програма за безплатно саниране на жилищата. Едно от условията за започване на
безвъзмезден проект за саниране на жилищна сграда е постигането на формално
писмено съгласие между две трети от собствениците в сградата, регистрирани в
Сдружение на собствениците. В този смисъл успешното включване на сграда в
програмата за саниране според нас може да се приеме като индикатор за наличието в
нея на формална общност от съсобственици, която успява да се конституира и да
постигне съгласие за действие за постигане на общите си интереси.
За съжаление за момента няма обобщаващи изследвания или официална статистика за
осъществяването на програмата. Привлечената информация е от отговор на министър
Николай Нанков, министър на регионалното развитие и благоустройството, по
парламентарно питане относно осъществяването на програмата до 15 юли 2017 г., както
и две приложения към него.
Повече детайли за разпространението на сградите за саниране в административните
райони на София се намират в списъка, предоставен от Софпроект. Броят на
санираните сгради според нас може да се използва като индикатор за гражданска
активност по териториален принцип на ниво райони на град София.
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Изследването Граждански мониторинг на местно ниво – добри практики, ФРМС 2012
включва един случай на задействането в рамките на формална общност по
териториален принцип. За съжаление наличието само на един случай не позволява
сравнение и анализ.
Изследването „Градското земеделие като стратегия за повишаване на качеството на
живот на градските общности“ е все още в своята работна фаза, някои работни изводи
са публикувани на сайта на проекта.

5.6

Оценка на състоянието

Анализ
Информацията, предоставена в отговора на министъра на парламентарното питане
от лятото на 2017 г., показва, че в София град са сключени 167 договора за целево
финансиране, има 5 сгради със стартирали строително-монтажни работи и 1 сграда,
въведена в експлоатация. Според представената статистика водещата област по
сключени договори за финансиране е Бургас с 236 договора, следван от Благоевград с 189,
Хасково с 180. След София са Пловдив със 150 сключени договора и Стара Загора със 111.
В списъка на сгради за саниране по националната програма за енергийна ефективност
присъстват данни за следния брой сгради по административни райони:
Витоша – 3 сгради
Връбница – 1
Възраждане – 7
Изгрев – 15
Илинден – 3
Искър – 12
Красна поляна – 4
Красно село – 14
Кремиковци – 5
Лозенец – 8
Люлин – 9
Младост – 15
Надежда – 4
Оборище – 11
Овча купел – 6
Подуяне – 9
Сердика – 1
Слатина – 12
Средец – 11
Студентски – 2
Триадица – 10
В останалите административни райони на София няма сключени договори за саниране.
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Както се забелязва, най-голям брой договори за саниране има не задължително в найголемите като население и като площ софийски райони – най-висок брой договори има в
Изгрев (15), Младост (15) и Красно село (14). Най-слаби резултати по показателя брой
договори се регистрират в районите Банкя, Панчарево и Нови Искър, но причината за
това може би са преобладаващите еднофамилни къщи в тези квартали, които попадат
извън обсега на програмата за саниране. Сред останалите райони най-малко сключени
договори имат Студентски (2), Сердика и Връбница – по 1.
Пример за формални общности на териториален признак се открива в изследването
Граждански мониторинг на местно ниво – добри практики, ФРМС 2012. Става дума за
случай на граждански мониторинг на сметосъбирането и сметоизвозването,
реализиран от НПО Линкс в двата столични квартала Люлин и Слатина през 2010.
Основната цел на проекта е да се установи работещ механизъм за наблюдение на
услугите по сметопочистване и сметосъбиране в район Люлин и район Слатина на
Столична община. След консултации с общината и бизнеса НПО Линкс превежда на
достъпен за гражданите език правата и задълженията на трите заинтересовани
страни в процеса за поддържане чистотата в София. Информационната брошура Идея
за чиста София е разпространена сред регистрираните домоуправители и четири
училища в двата района. Изготвена е анкетна карта, която в продължение на три
месеца на седмична база доброволците, участващи в наблюдението, попълват.
Данните от всички 1212 анкетни карти са обобщени от софтуер и публикувани в две
брошури с резултати. Учениците от четири столични училища в двата района също
участват в наблюдението на публичните услуги. За тях е организиран конкурс Идея за
чиста София. Учениците изпращат писма-предложения до кмета на Столична община за
подобряване на чистотата. Отличени са четирите най-добри писма на специални
дискусии, в които кметовете на двата района отговарят на въпросите и
предложенията на децата. След като анализира получените от наблюдението
резултати, НПО Линкс изготви Индекс за чистотата; инструмент, който подпомага
работата на общината за повече прозрачност и контрол, бизнеса за мнението на
гражданите, а самите граждани за по-висока информираност и отстояване на
гражданска позиция. В резултат на реализацията на проекта са постигнати следните
резултати:
- изработен софтуерен продукт за попълване онлайн на анкетната карта;
- 390 деца, участващи в наблюдението;
- 6 включени граждански сдружения;
- 37 включили се домоуправители;
-1212 попълнени анкетни карти за три месеца на седмична база;
- две брошури с резултати от наблюдението, представени в 24 графики;
- Индекс на чистотата - четиристепенна скала за наблюдение с дефиниции и
инструмент за сравнение;
- изработени 10 препоръки към общината, бизнеса и гражданите;
- изработен плакат за популяризиране на мониторинга.
Изследването „Градското земеделие като стратегия за повишаване накачеството на
живот на градските общности“ регистрира, че социалното сближаване е основният
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индикатор за качеството на живот, който респондентите посочват като резултат
от градското земеделие. Общите дейности по градинарство се оценяват като фактор
за изграждането на общности посредством установяването на лични контакти,
задълбочаване на чувството на доверие между индивидите, създаването на близки
лични връзки и атмосфера на солидарност, което води до общностни действия в други
сфери извън градското земеделие.

Заключение
Оскъдните и частични изследвания по темата все пак подсказват, че това е поле с
изключително сериозен потенциал на развитие. Към същото заключение навеждат
необработените и неанализирани медийни материали за увеличаващи се и
разнообразяващи се граждански инициативи на местно квартално, районно и друго ниво.
Нови инициативи се активизират както по повод идентифицирани общи нужди – като
развитие на градско земеделие с цел създаване на общност и производство на чиста
земеделска продукция, усещане за застрашени общи интереси – мобилизации срещу
намерения за застрояване на зелени площи, паркове, така и в отговор на
правителствени програми, които насърчават съвместното действие на местно ниво,
като националната програма за енергийна ефективност.

5.7

Необходимост от изследвания

Необходими са както количествени, така и качествени изследвания за гражданската
активност, която се случва на териториален принцип на територията на град София.
Като контролни случаи за изследването могат да се използват сдруженията на
собственици, сключили договор за саниране по националната програма, както и такива,
в които напротив – не се е случила успешна мобилизация на съкооператорите за
участие в програмата.
--------------------------------------------------------------

2. Подтема: Общности по етнически и религиозен признак
2.1

Описание

Общностите по етнически признак, за които бе потърсена информация, са роми, турци,
евреи (приемат се за консистентна група по етнически и религиозен признак), арменци,
бежански групи (сирийци и афганистанци), руснаци. По религиозен признак бе потърсена
информация за православна християнска общност, католическа християнска общност,
мюсюлмани, други християнски движения (адвентисти, лютерани, мормони).
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2.2

Източници на информация

Стратегически документи
Стратегическите документи се фокусират основно върху ромската етническа група.
В общите стратегии, основно тези, свързани с образованието, се засягат и други
етнически общности, но цялостно налице са целенасочени стратегии само за ромската
общност.
• Тригодишен план за действие - България 2020
Като цел в програмата е изведена „Интеграция на населението от ромски произход чрез
целенасочена политика в областта на образованието; изграждане на нови жилища и
благоустрояване на ромските квартали“
• Национална стратегия за демографско развитие
През последните две десетилетия на преход спад на раждаемостта се установява при
всички големи етнически групи, но той не е равномерен. При ромите и турците се
наблюдава относително по-висока раждаемост, отколкото средните за страната
стойности, но тенденцията е на тяхното сближаване. Заварената значително помлада възрастова структура на тези две групи население е важен фактор за
запазването и дори за увеличаването на техния относителен дял в ниските възрасти в
средносрочна перспектива.
Редица международни и национални представителни социологически проучвания
доказват, че по признака „етническа принадлежност“ в най-неравнопоставено
положение в сравнение с останалите етнически групи и в най-голям риск от
множествена дискриминация (дискриминация по повече от един от следните признаци:
пол, възраст, увреждане, етническа принадлежност, религия и вярвания, сексуална
ориентация) са ромите. Проучване на Световната банка показва, че българската
икономика търпи големи загуби поради ниската образованост и слабата работна
заетост на ромското население. Според проучването повечето от ромите в
трудоспособна възраст не могат да извършват никакъв квалифициран труд. В България
едва всеки осми ром притежава умения, които му позволяват да е на работа, изискваща
квалификации. Според Световната банка ромите не получават достатъчно
образование и в резултат страдат от по-голяма безработица в сравнение с други групи
от населението. Трудовата заетост на ромите е с около 22 процента по-ниска, а поради
по-ниската си квалификация ромските работници имат и значително по-ниски доходи.
В България доходите на ромите са с 31 процента по-ниски от средните за страната.
Социалното интегриране на ромите и навлизането им на работния пазар би могло да
балансира донякъде икономическия ефект от застаряването и намаляването на
населението и на работната сила в България.
В най-тежка ситуация на бедност в България са ромските жени. Изследване на ромските
жени показва, че 69% от изследваните жени нямат никаква професия; 31% имат
професия и с нея допринасят за издръжката на семейството. Почти половината жени
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са трайно безработни (повече от 5 години). Причините, които изтъкват, са – липса на
работа, отглеждане на малки деца и ниско образование. Необходимост е повишаване на
образованието на ромските жени и включването им в трудовия процес, за да се разчупи
затвореният кръг „бедност-ниско образование-безработица-бедност“.
Сред самоопределилите се към ромския етнос преобладават тези с
източноправославно вероизповедание - 84 867, или 37%. Протестантското
вероизповедание е посочено от 23 289 (10%) от ромската група, 42 201 (18%) са тези с
мюсюлманско вероизповедание, 30 491 - нямат вероизповедание, и 49 491 - не се
самоопределят.
• Национална стратегия за интеграция на ромите
Стратегическа цел - 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 намаляване на бедността и насърчаване на социалното
включване 2020
Жилищни условия и образователни неравенства
• Стратегия за образователна интеграция на деца от етническите малцинства
1. Пълноценна социализация на деца и ученици от етническите малцинства.
2. Гарантиране на равен достъп до качествено образование за децата и учениците от
етническите малцинства.
3. Утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от процеса на
модернизация на българската образователна система.
4. Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от
етническите малцинства.
• Областна стратегия за развитие – област София-град
Ромският етнос е вторият по численост. Към 01.02.2011 г. той наброява 18 234 души
според самоопределянето на лицата, с относителен дял от 1,6%. По райони наймногочислен е ромският етнос в район Красна поляна – 8474 души (46,3%), Люлин – 3789
души (20,7%), Връбница 802 души (4,4%) и Кремиковци 606 души (3,3%). Символичен е
броят на ромите в районите Изгрев (12 души), Оборище (33 души), Лозенец (37 души) и
Банкя (41 души).
Специфична цел 5. Подобряване условията на живот и равноправно включване на ромите
и другите уязвими групи в социално-икономическия живот Тази цел гравитира към
тематична цел 9 от Общата стратегическа рамка на ЕС (насърчаване на социалното
приобщаване и борба с бедността) и ще търси подкрепа за реализацията си по ОП
„Развитие на човешките ресурси”, приоритет „Достъп до заетост за търсещите
работа, подкрепа за мобилността на работната сила”.
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Тя ще се реализира успоредно и в съответствие със заложените цели в „Национална
стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020 г.)“, „Областна
стратегия за интегриране на ромите в област София-град 2012- 2020 г.“ и приетата с
Решение No 666 по Протокол No 32/20.12.2012 г. на Столичен общински съвет „Програма
за мерки в подкрепа на деца и семейства в уязвимо положение и живеещи в риск на
територията на Столична община“.
• Областна стратегия за развитие на социалните услуги - 2016-2027
Висока степен на ранно отпадане от образователната система, особено в
обособените училища в ромските махали;
Преобладаващо отрицателно обществено мнение към ромите и към
интеграцията на ромски деца;
Вторична сегрегация на приемните училища в кварталите в близост до
ромските махали.
Липса на данни за точния брой на децата, подлежащи на задължително образование в
ромските махали, предимно поради постоянно мигриращите от и към други градове на
страната. Нито една институция или организация не се наема да каже какъв е броят на
децата в квартала на възраст от 6 до 16 години, които подлежат на задължително
образование. Институциите не успяват да установят точния брой на живеещите във
Факултета поради постоянно мигриращите от други градове граждани, живеещи без
адресна регистрация и практиката множество домакинства да са регистрирани на един
адрес. Няма точни данни колко са придошлите в квартала и най-вече каква част от тях
са тук с децата си. Същевременно и институциите, и гражданските организации, и
експертите са категорични, че има необхванати в училище деца.
•
Необходимо е изграждане на социални умения за семейно планиране и отговорно
родителство в подрастващите момичета и момчета, живеещи в компактни ромски
общности;
- Етнически общности в неравностойно положение
За да се разбие затвореният цикъл, е необходима комплексна интервенция, насочена
срещу бедността, която да подпомогне семействата да осигурят шансове за социално
включване и развитие на своите деца. Особено остро тези проблеми стоят в
относително новите малки ромски махали на новите преселници към територията на
столицата. Необходимите мерки са в посока на:
Стимулиране на ранното детско развитие, подкрепа за малките деца и майките;
• Създаване на условия за ефективно ранно детско развитие на децата от 3- до 6годишна възраст със затруднен достъп до детски градини чрез прилагане на
алтернативни форми на обучение и възпитание, базирани в общността;
• Повишаване на здравната култура на бременни и родители на деца от 0 до 3-годишна
възраст чрез разкриване на допълнителни социални услуги с участието на
специалисти и здравно-социални сътрудници от общността.
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Подкрепа за семействата:
• Изграждане на родителски капацитет и увереност;
• Директна работа в общността за подкрепа на семействата в неравностойно
положение и за подпомагане на родителите и семейството при реинтеграция на
децата, настанени в институции, както и превенция на изоставянето;
• Наваксване на липсата на професионална квалификация и образование. Допълнителна
професионална квалификация и образование за младежите, отпаднали от училище или
с основно и по-ниско образование;
• Подкрепа на родителя в случаите на трайна безработица чрез допълнителна
професионална квалификация и включване в програми за заетост, при липса на други
възможности за заетост;
Достъп до образование и задържане на децата в училище:
• Включване на децата от ранна възраст в детска градина с цел социализация и
овладяване на български език;
• Мотивация на детето и семейството за включване и задържане в образователната
система;
• Осигуряване на достъп до качествено образование за децата и
конкурентоспособност на пазара на труда;
• Достъпни и развиващи извънкласни занимания – спорт, таланти
• Осигуряване на възможности за достъп до култура
• Осигуряване на училищен транспорт
Услуги за подобряване на достъпа до здравеопазване:
• Намаляване на детската смъртност, майчината смъртност и ранната раждаемост
чрез ранно обхващане и наблюдение на бременните от женска консултация и на
родилките; повишаване на обхванатите от имунизации и създаване на условия
съответните медицински служби да работят в синхрон с програмите за здравно
образование за бременните и родителите на деца от 0 до 3 години;
• Повишаване на достъпа до здравни услуги и преодоляване на географската
отдалеченост чрез въвеждането на нископрагови здравни услуги за групите със
здравен риск, разкриване на здравно-социални центрове в големите ромски
общности, рационално използване на мобилни медицински кабинети и на изградена
инфраструктура в населените места;
Подкрепа за подрастващите и младите хора от ромските общности:
• Повишаване на социалните умения на младите хора от ромската общност като
необходима предпоставка за повишаване на тяхната трудова заетост;
• Формиране на здравни и социални умения на младежите (12 – 18 г.) за опазване на
здравето, контрол върху рисково поведение, семейно планиране чрез предоставяне
на допълнителни социални услуги с участието на специалисти в поведенческите
науки и здравно-социални сътрудници от общността;
Изграждане на механизъм на междусекторно партньорство между институциите за
използване на техните ресурси в подкрепа на семействата при преодоляване на
бедността и социалната изолация.
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Дейност 1.1.5.1. Обучаване на здравни медиатори и назначаване към общинска
администрация.
Въвеждане на нови сътрудници по програмата на Министерство на здравеопазването
за обучаване на здравни медиатори измежду представителите на ромските общности
и осигуряване на регулярни обходи и посещения на място в избраните райони с
преобладаващо ромско население и такова с нисък социално-битов и образователен
статус.
Дейността ще подобри достъпа на уязвимите групи до системата на здравеопазване,
както и способностите на системата да решава здравните проблеми на тези
общности чрез:
преодоляване на културните бариери в общуването между ромските общности
и медицинския персонал в съответните райони, включително и съществуващите
дискриминационни нагласи в здравното обслужване;
провеждане на профилактични програми сред ромското население в
съответните райони и организиране на мероприятия за повишаване на здравното
образование в ромската общност и активна социална работа в общността, както и
подпомагане на общуването с ключови институции от здравната и социалната сфера;
активна здравно-социална работа с представители на уязвими групи.
Предвижда се назначаване на обучени здравни медиатори за обслужване на населението
от следните райони: „Орландовци”, „Малашевци” и „Бенковски“ с общо 2 здравни
медиатори (дейността се осъществява в сътрудничество с фондация „Конкордия
България“).
• Областна стратегия за интеграция на ромите на област София-град
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.
• Общински план за развитие
Неграмотните в общината през 2011 г. са 3263 ч. (0,3%), от тях 1315 ч. (40%) са от
ромското население (табл. 2.4.2.). Тази етническа група от 18 284 ч. е с найнеблагоприятна образователна структура. От нея само 163 ч. (0,9%) са с висше
образование, със средно образование 2018 (11,0%), с основно 6370 (35%) и начално
образование 5723 ч. (31,3%).
Ромският етнос е втори по численост. Към 01.02.2011 г. наброява 18 234 души според
самоопределянето на лицата, с относителен дял от 1,6%. По райони най- многочислена
е ромската етнос в район Красна поляна – 8474 души (46,3%), Люлин – 3789 души (20,7%),
Връбница - 802 души (4,4%) и Кремиковци – 606 души (3,3%). Символичен е техният брой
в районите Изгрев (12 души), Оборище (33 души), Лозенец (37 души) и Банкя (41 души) – Вж
Приложение 2.6.1
Повечето обитатели са собственици на жилищата (около 85%), като само около 5% от
тях имат висяща ипотека, но над 50% от собствениците не разполагат с достатъчни
доходи, за да поемат текущите разходи. Над 5000 жилища са без правен статут
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(предимно ромски). Съществуват множество заплахи поради намалената
платежоспособност на собствениците, което налага да се търсят алтернативи за
свободен избор: социално жилище срещу собственото или субсидии за обновяване и
поддържане на сегашното жилище.
Интеграция на населението от ромски произход чрез целенасочена политика в
областта на образованието; изграждане на нови жилища и благоустрояване на
ромските квартали.
•

Програма за мерки и подкрепа на деца и семейства, живеещи в риск, на
територията на Столична община
Интегрирани и иновативни мерки
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги
Образователна структура на ромската етническа група, общо и по райони с най- висока
концентрация - 01.02.2011 г.
Основните проблеми във връзка с образователната интеграция на деца и ученици от
етническите малцинства са свързани с:
- Недостатъчно обхващане в детски градини/алтернативни форми на дневна грижа и
осигуряване на условия за ранна социализация;
- Непълно обхващане в задължителна предучилищна подготовка и недостатъчно добро
владеене на български език;
- Систематично натрупване на образователни пропуски и ниско ниво на овладяване на
учебния материал в началната и основната степен на образование;
- Висока степен на ранно отпадане от образователната система, особено в
обособените училища в ромските махали;
- Преобладаващо отрицателно обществено мнение към ромите и към интеграцията на
ромски деца.
Друг специфичен проблем е вторичната сегрегация по етнически признак на училища в
районите Люлин, Възраждане, Овча купел и Красна поляна. През последните 10 години се
наблюдава процес на изтегляне от родителите на ученици от български етнически
произход от училищата, в които се увеличава броят на обучаващите се ученици от
ромски етнически произход. В резултат от съществуващите отрицателни
обществени нагласи към ромите постепенно се обособяват „ромски” и „български”, или
„елитни”, училища в кварталите Красна поляна, Люлин, Овча купел, Възраждане. Така
приемните училища от своя страна се сегрегират. На процеса на изтегляне на ученици
от български етнически произход може да се противодейства чрез целенасочена
политика, кампании и дейности насочени към толерантност и преодоляване на
стереотипите сред гражданите на града от страна на Столична община, РИО на МОН
София, районните кметства и училищата.
Голяма част от непълнолетните майки са от ромски произход с нисък социален статус
и без образование. Живеят в обособени ромски квартали в град София, населени
предимно с роми. По данни на ДСП най-много са непълнолетните майки в районите,
прилежащи към дирекции „Социално подпомагане” Люлин, Слатина, Сердика и Възраждане.
Няма официални данни каква част от изоставените деца са на непълнолетни родители.
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Необходимо е изграждане на социални умения за семейно планиране и отговорно
родителство на подрастващите момичета и момчета, живеещи в компактни ромски
общности;
Тенденцията към плавно увеличаване на населението се дължи на миграцията от
провинцията към столицата, където безработицата е най-ниска. По данни на
социологически проучвания в София има около 400 000 нерегистрирани граждани, от
които:
- приблизително 100 000 работят и живеят в София, без да са сменили постоянната
адресна регистрация;
- около 200 000 работещи всякаква нискоквалифицирана работа, които не живеят
постоянно в София /пътуват ежедневно и/или седмично по постоянен адрес/;
- около 100 000 лица от ромския етнос, голяма част от тях без всякаква адресна
регистрация.
Висока степен на ранно отпадане от образователната система, особено в обособените
училища в ромските махали;
Инфраструктура - Най-мащабните негативни примери са Витошката яка и
"необлагодетелстваните квартали" (като обособените ромски махали). Проблемите,
свързани с експлоатацията и развитието на топлофикационните мрежи и пазарната
цена на тази услуга през последните две десетилетия, водят до относително
намаляване на потребителите в жилищния сектор и влошаване качествата на
атмосферния въздух в жилищните квартали на София.
Над 5000 жилища са без правен статут (предимно ромски).
Етнически обособени ромски квартали с високо ниво на бедност
На територията на столицата има три големи етнически обособени ромски квартала
– кв. Христо Ботев, район Слатина, кв. Филиповци, район Люлин, кв. Факултета, район
Красна поляна. В ромските обособени квартали има висока структурна безработица. В
махалите се оформя цикличност на високо ниво на безработица, ниско и неконкурентно
ниво на образователен статус и на повтаряне на кръга на бедност и социална изолация.
Социалните проблеми и рисковете са по-силни в новосформиралите се махали от
мигрирали към столицата, прилепени до големите ромски квартали. Социалната среда в
обособените ромски квартали формира риск от повтаряне на модела на ниски шансове
за развитие и социална изолация. Допълнителни проблеми са лошата инфраструктура,
ограниченият достъп до здравни услуги, ниската компетентност на родителите за
опазване на здравето и съдействие за развитието на децата и др.
• Доклад за изпълнението на националната стратегия за интеграция на ромите
Напредък в сферата на образованието се отчита с: въведената целодневна организация
на учебния ден за учениците от I до VII клас; гарантирането на равен достъп до
качествено образование на децата и учениците от малките населени места,
включително чрез интеграция на ромски деца и ученици в етнически смесени детски
градини и училища; осигуряването на условия за максимален обхват и ранна адаптация
на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование,
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включително и на деца и ученици от ромски произход; прилагането на диференциран
подход за компенсиране на проблеми, водещи до натрупване на пропуски в знанията по
няколко учебни предмета и последващо изоставане, включително и при деца, чийто
майчин език е различен от българския, и др.
Въпреки усилията в това отношение все още са налице трудности, свързани с
недоброто владеене на българския език, отпадането от училище, отсъствия и др.
Необходимо е засилване контрола при изпълнението на плануваните дейности по
отношение на тяхната ефективност за постигане на реални резултати по места.
Все още са налице предизвикателства в работата с уязвимите групи, свързани с
нередовно здравно осигуряване; липса на избор на общопрактикуващ лекар; ниско ниво на
здравна култура; липса на здравни медиатори за работа в ромската общност.
Въпреки полаганите усилия все още се отчита липса на активност и интерес към
търсенето на работа, които в комбинация с ниска грамотност и квалификация, ниска
мотивация и недоверие са сред основните фактори, създаващи трудности за трудова
реализация и интеграция на ромите.
Във връзка с подобряване на жилищните условия на хората, живеещи в обособени
квартали/махали, в отчетите си общините посочват, че най-често намират решение
на най-належащите проблеми чрез осигуряване на вода и електричество за всички
домакинства, асфалтиране на улици и изграждане на нови и ремонтиране на стари
тротоари. Проблемът с незаконните постройки продължава да бъде актуален и често
непосилен за решаване от местните власти.
Положителна стъпка в отговор на тази потребност е активизирането на усилията от
страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството да бъде
разработен нов „работещ“ модел на българската жилищна система, в който да бъде
намерено решение на съществуващи проблеми с разработването на проект на
Национална жилищна стратегия и национални програми за нейната реализация.

Данни
● Демографски данни по етнически групи (брой, пол, образование, заетост) – НСИ,

Държавна агенция за бежанците
● Местоживеене на различни етнически групи - НСИ
● Данни за културен живот (културни центрове, събития, празници, обществено
значими теми) – Няма централизиран източник
● Религии и религиозни центрове - Няма централизиран източник
● Религиозен живот (посещаемост, сплотеност, общностни дейности) - Няма

централизиран източник

Монографии, изследвания, дисертации, публични дискусии
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● Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в СО
● Индекс за включване на ромите 2015 - Decade of Roma Inclusion Secretariat

Foundation
● Нагласи на мюсюлманите 2011-2016 – Алфа Рисърч
● Ценностни нагласи на българите – ИЦ Тренд

2.3

Оценка на информацията

Най-много информация бе открита за ромската етническа група. Данните за други
етнически групи са ограничени и не бяха открити в хода на работата. Бяха
предоставени само частични неофициални данни от различни организации, ангажирани с
различните групи.

2.4

Оценка на състоянието

Параметри и показатели
Параметри
● Население на София, самоопределило се като роми по данни от преброяването,
цитирани в Областна стратегия за развитие на София-град - 18 234, с относителен
дял от 1,6%. По райони най-многочислен е ромският етнос в район Красна поляна –
8474 души (46,3%), Люлин – 3789 души (20,7%), Връбница 802 души (4,4%) и Кремиковци
606 души (3,3%), Изгрев (12 души), Оборище (33 души), Лозенец (37 души) и Банкя (41
души).
● Население на София, самоопределило се като турци от преброяването – 6526
● Възрастова структура на роми и турци, по данни на НСИ от преброяването:
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● Данни за еврейската общност бяха поискани от Организацията на евреите в
България „Шалом“, но не бяха предоставени.
● Според организация „Ереван“ приблизителният брой арменци в София е около 3000
души.
● Според неофициални данни на Главното мюфтийство в София има около 80 000
души, изповядващи исляма (мюсюлмани).
● Не бяха открити данни за християнската католическа общност,
протестантска общност, мормонска общност и други алтернативни
религиозни течения.

Анализ
Налице е добро стратегическо обезпечаване и консистентност на стратегиите по
отношение на ромите в България и в София. Основните проблеми по отношение на
ромите, изведени в стратегиите, са свързани с лошите жилищни условия и
инфраструктурата,
образователните
неравенства
(сегрегирани
училища,
стигматизация, отпадане от училище), маргинализацията на общностите по квартали,
ниската заетост и липсата на умения за включване в пазара на труда, лошата здравна
култура и здравно образование. Описани са редица мерки, които да подсигуряват
социалните услуги за преодоляване на тези проблеми, като подобряване на жилищните
условия, информационни и кампанийни дейности за приобщаване и интеграция. Ниските
доходи, детската смъртност, бедността и положението на ромските жени са
проблеми, изведени в индекса за включване на ромите. Оценката спрямо предишния
период на анализ е, че ситуацията на ромите в България има известно минимално
подобрение, но като цяло то не е достатъчно. Според Анализа на ситуацията по
отношение на социални услуги в Столична община в София има около 100 000 роми, които
не са регистрирани, част от неофициалната миграция към столицата. Според
неофициални данни от ромски организации основно приходящите групи роми към София
са от Северозападна България. Организациите, работещи за подобряването
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положението на ромите, насочват дейността си към образователни програми,
предоставяне на стипендии. Има неофициални данни за проникване на евангелски църкви
в ромските квартали, които се отчитат като по-скоро положителен ефект върху
общността от гледна точка на консолидиране и подкрепа за включването им към пазара
на труда.
Според организация „Ереван“ арменците в София са добре интегрирани, както и в
останалата част от страната. Арменският народен дом е основният културен център
на общността, а близкото училище (76-то СУ „Уилям Сароян“) е единственото училище,
в което се преподава арменски. За общността работи координационен съвет от 6
организации, които се грижат за поддържането на арменската култура чрез
организиране на различни мероприятия, като балове, празници, курсове по танци и други
хобита. В момента се изгражда арменска църква на ул. Уилям Гладстон.
Според неофициални данни на Главното мюфтийство основно приходящите мюсюлмани
в столицата идват от Лудогорието и Родопите, а половината от всички приходящи са
от други държави, като Турция, Ливан, Ирак, Сирия. Мюсюлмани бежанци идват основно
от Афганистан и Пакистан. Джамията „Баня баши“ е единственият храм за
мюсюлманите в София, в кв. Ботунец има малък мешчит (форма на параклис). В кв. Борово
има Ливанско училище, функционира и Сдружение за културно взаимодействие. Найчесто по религиозна линия мюсюлманите се свързват с мюфтиите за сключване на
религиозен брак. Големите празници за мюсюлманската общност са Курбан Байрям и
Рамазан Байрям. Мюфтийството не се ангажира с бежанците мюсюлмани директно.
Относно религиозността на населението като цяло и отношението към хора от
различни етнически общности, са налични представителни данни на национално ниво. В
случай че е необходимо, трябва да се изследва допълнително какво е отношението към
тези въпроси за жителите на София.

Заключение
Има известна яснота за етническите групи и религиозни общности в София. Най-ясна е
ситуацията относно ромската общност. Правят се редовно оценки за ефективността
на социалните политики, но като цяло ситуацията на ромите не се подобрява
значително. По отношение на останалите етнически и религиозни общности е
необходимо да се работи възможно най-близко с общността, за да се разбере какви
точно дейности и подкрепа са необходими. Необходимо е да се помисли по какъв начин
тези различни култури се вписват в общия живот на града и останалите му обитатели.

2.5

Необходимост от изследвания

По отношение на ромите и ефективността на мерките за тях е необходимо да
продължават да се осъществяват допълнителни анализи, т.е. продължаване на
съществуващата практика за оценка на политиките. По отношение на другите
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етнически групи, взаимоотношенията между тях и религиозния живот в София са
необходими допълнителни изследвания.
--------------------------------------------------------------

3. Подтема „Гражданско участие“
3.1 Описание
След работни срещи с екип “Управление” и дефиниране на границите на
изследователските полета на двете направления, темата “Гражданско участие” е
развита от тях. Настоящата част се фокусира само върху Неправителствените
организации, като ясно изразена форма на гражданско участие.

3.2

Източници на информация

Стратегически документи
НАЦИОНАЛНО
• Стратегия за подкрепа на развитието на гражданските организации в Република
България за периода 2012 – 2015 г.

-

-

Основната целева група на стратегията са юридическите лица с нестопанска цел,
регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Стратегията
цели:
да подкрепи организациите;
да мобилизират гражданска енергия за осъществяване на информиран дебат по теми
от дневния ред на обществото на европейско, национално и местно ниво (в т.ч. по
развитието на държавата и институциите, прилагането на закона и т.н.);
да представляват и защитават интересите на различни обществени групи;
да извършват независими анализи на мерки и действия на властта на всяко ниво и да ги
предоставят за ползване от институциите и обществото;
да информират обществото и гражданите по актуални теми от дневния ред не само в
България и ЕС, но и по света;
да са основен носител на доброволчеството и благотворителността.

Данни
Изследвания
• Активните неправителствени организации в България през 2017 г. 56
Изследването съдържа данни за броя на НПО в обществена полза от Централния
регистър на ЮЛСНЦ по градове, според които над 5000 от тях са регистрирани в София;
P55F

56

Изследването е осъществено от екип на Отворено общество
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тематични сфери на дейност на организациите. Проследен е контекстът на развитие
на българския неправителствен сектор – в това число влияние на глобалните процеси;
влияние на членството на България в ЕС, ролята на държавата, ролята на частни донори
и ролята на гражданите. Проведено е количествено изследване сред активни
неправителствени организации с цел да се идентифицират сферите на влияние на
гражданския сектор.
•

Гражданите решават – форми на гражданско участие във вземането на решения
на местно ниво, 2012 г. 57
Целта на проекта е да повиши гражданското участие в процеса на взимане на решения
на национално и на местно ниво.
P56F

• Граждански мониторинг на местно ниво, добри практики, 2012 г. 58
Докладът представя резултати от граждански мониторинг на общински услуги в
различни градове. На територията на София е проведен мониторинг на услугата
сметосъбиране в район „Слатина“ и район „Люлин“.
P57F

•

ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО БЕЗ ГРАЖДАНИТЕ

• ОЦЕНКА НА БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО (2003 – 2005) 59
Докладът представя проекта „Индекс на гражданското участие“ и прави анализ на
гражданското общество в България.
• Индекс на гражданското участие в България, 2015 г. 60
Индексът се формира от оценки на представители на гражданския сектор за средата
на гражданско участие – законодателство и институции; практики на гражданско
участие – граждански инициативи и активни граждани; ефекти, до които води
гражданското участие – резултати от инициативи и промяна в средата. Обща оценка
на гражданското участие в община София: 3,71. Към отделните теми са изведени
препоръки.
P58F

P59F

• Нагласи на младите хора към гражданската активност, 2014 г. 61
Социологическо проучване сред младите хора на мрежата на фондация „Смарт“
P60F

• Упражнение по гражданско участие, 2014 г. 62
Анализ на правната рамка и практиките за включване на НПО в институционални форми
на гражданско участие. Представени са на практики за участие на НПО в структури,
предвидени по закон (консултативни съвети, комисии и други подобни); участие на НПО
в обществени съвети; участие на НПО в процесите на планиране и наблюдение на
програми, финансирани със средства на европейските структурни и инвестиционни
P61F

Изследване сдружение Форум Гражданско участие
Изследване на ФРМС
59
Изследването е проведено от Сдружение за партньорство и подкрепа на гражданската
активност „Болкан Асист”
60
Изследването е проведено от Форум гражданско участие
61
Изследването е проведено от Академия ключ
62
Изследването е проведено от Български център за нестопанско право
57
58
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фондове; участие на НПО в процеса на вземане на решения чрез включване в състава на
работни групи.
•

Отношение на гражданите към неправителствените организации в България.
Резултати от национално представително изследване, 2014 г. 63
Изследването съдържа данни за:
правна грамотност и информираност на гражданите за сектора на НПО;
нагласи спрямо начина на организиране и управление на обществените дела;
обществен образ на НПО;
лично участие и включване в дейността на НПО;
нагласи за финансирането, отчитането и контрола на НПО.
P62F

-

3.3

Оценка на информацията

Наличната информация все още е оскъдна. Идентифицираните изследвания се отнасят
за страната и представената информация там е в обобщен вид.

3.4

Оценка на състоянието

Включване на гражданите в процесите на взимане на решение е обект на цели на
стратегическо ниво в голяма част от европейски и национални документи, които се
отнасят до активиране на младежи, хора от третата възраст в процесите за взимане
на решение. Добра е тенденцията в НПО сектора в София за създаване на все повече
организации, чиято мисия е градският активизъм. Едновременно с това през
последните години е видимо, че все повече хора се ангажират с процеси, които засягат
публични пространства в града, и са склонни бързо да се самоорганизират за протестни
действия.

3.5

Необходимост от изследвания

Предмет на бъдещо изследване трябва да бъде идентифицирането на активистки
общности, чиято кауза е пряко ангажирана с градската среда, подобни на Съвет на
общността към районна администрация „Средец“ и фондация „За Оборище“, чиито цели
са трайно да сътрудничат и подпомагат районните администрации, като активно
посредничат в процеса на градското планиране и мониторинг на състоянието на
градската среда. Трябва да бъдат проследени активистки каузи, обединили
разнообразен кръг от хора, към проблем, отнасящ се до планирането, ремонтирането и
подобряването на градската среда, такива са: казусът „Младост“; казусът „Паметник
63

Изследването е проведено от Български център за нестопанско право
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1300 години България“. Така би могла да се проследи динамиката на формиране активна
гражданска/градска общност и най-вече, да се види кои са „горещите“ теми, около
които тя се мобилизира, напр. опазване на културното и художественото наследство в
града, възражение срещу огромен инвестиционен проект, който трайно ще промени
градския силует, и т.н. От друга страна, е важно да бъдат проучени какви са
механизмите на гражданска реакция – такива биха били идентифициране на данни за
организиране на протести, данни за присъствал брой хора, брой подадени жалби до
Столична община, брой инициирани петиции и т.н.
-------------------------------------------------------------

4. Подтема „Бедност и уязвими групи“
4.1

Описание

Настоящата част се отнася за уязвими групи хора, в това число се включват хора с
увреждания – физически и умствени и хора в риск 64 . Целта е да се идентифицира
наличната социална инфраструктура на територията на София и нейният капацитет.
Дефиниция на ЕС за бедност: „…бедни са тези лица, семейства и групи, чиито ресурси
(материални, културни и социални) са толкова ограничени, че ги изключват от
минимално приемливия начин за живот в държавите членки на Европейския съюз (ЕС), в
които те живеят.” (Съвет на ЕС, Решение 85/8/ЕЕС от 1984 г.)
P63F

P

Дефиниция на ЕС за „социално изключване”: „Социалното изключване е процес, при който
определени хора са изтласкани на ръба на обществото и са възпрепятствани от пълно
участие в него поради своята бедност или поради липсата на базови компетенции и
възможности за учене през целия живот, или в резултат от дискриминация. Това ги
отдалечава от възможността за работа, доходи и образование, както и до социални и
общностни мрежи и дейности. Те имат ограничен достъп до власт и до органите,
вземащи решение, и така често се чувстват безвластни и неспособни да упражняват
контрол върху решенията, които влияят върху техния ежедневен живот.” (Съвместен
доклад за социално включване от 2004 г.)

4.2

Източници на информация

Стратегически документи
ЕВРОПЕЙСКО
• Европейска стратегия за хората с увреждания за периода 2010 – 2020 г.

64

Идентифицирани спрямо Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Област
София-град 2016 – 2020 г., стр. 20
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НАЦИОНАЛНО
• Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното
включване 2020
Приоритети
1. Осигуряване на възможности за заетост и за повишаване на доходите от труд чрез
активно включване на пазара на труда
2. Осигуряване на равен достъп до качествено предучилищно и училищно образование
3. Осигуряване на равен и ефективен достъп до качествено здравеопазване
4. Премахване на институционалния модел на грижа и развитие на междусекторни услуги
за социално включване
5. Осигуряване на устойчивост и адекватност на социалните плащания
6. Подобряване на капацитета и взаимодействието в сферата на образованието,
здравеопазването, заетостта и социалните услуги при реализиране на общи цели за
социално включване
7. Осигуряване на достъпна среда – физическа, институционална и информационна и
достъпен транспорт
8. Подобряване на жилищните условия на уязвими групи и подкрепа на бездомните
9. Работа в партньорство за преодоляване на бедността и социалното изключване и
техните последствия
• Национална стратегия за хората с увреждания 2016-2020 г.
• План за действие за периода 2016-2018 г. в изпълнение на Национална стратегия за
хората с увреждания 2016-2020 г.
• Дългосрочна стратегия за заетост на хората с увреждания 2011 – 2020 г.
• Национална концепция за социална икономика
• Стратегически план на Агенцията за социално подпомагане 2014 – 2018 г.
• Национална стратегия за демографско развитие на Република България 2006–2020
г.
ОБЛАСТНО
• Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Област София-град 2016
– 2020 г.
Приоритетно направление 2: Социално включване за хората с увреждания
Обща цел 2. Подобряване на социалната закрила и преодоляване на социалната изолация
на хората с увреждания, създаване на гаранции и стимули за равнопоставеност,
ефективно упражняване на правото им на независим живот и разширяване на
възможностите за социално включване
ОБЩИНСКО
• Стратегия за превенция на социалното изключване на територията на град
София 2011 – 2015 г.
ПЪЛНОЦЕНЕН ЖИВОТ В ОБЩНОСТТА
а. Осигуряване на основни предпоставки за предотвратяване на социалното изключване
б. Осигуряване на възможности за професионално образование и квалификация
в. Осигуряване на възможност за културна интеграция
г. Осигуряване на възможност за включване на пазара на труда
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д. Ефективна подкрепа за семействата на мигриращи и имигранти
МОДЕРНА СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
а. Изграждане на център за социална рехабилитация
ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ
а. Ранна идентификация на лица застрашени от социално изключване
б. Повишаване на капацитета на заетите в услугите за превенция
в. Мониторинг и оценка на качеството и ефективността
г. Планиране и управление на услугите
•

Общински план за развитие на Столична община 2014 – 2020 г.

Изследвания
• Бедност и рискови групи, 2015 г. 65
Изследването се фокусира върху обхвата и различни разрези на бедността в страната,
като целта му е да открои рисковите групи или тези, които са най-силно застрашени
от попадане в риск от бедност. Анализирани са данни за страната от 2012 г. Рисковите
групи са: безработни и икономически неактивни лица; самостоятелни домакинства със
зависими деца - социална система и пазар на труда; възрастни - социална и пенсионна
система; Домакинства с много зависими деца.
P64F

•

БЕДНОСТТА В БЪЛГАРИЯ Образованието и заетостта като фактори за доходите
и неравенството, 2016 г. 66
Изследването засяга методологическите въпроси около данните за бедността и
неравенството и представя детайлно рисковите групи и различните разрези на
бедността. Сред тях са представени аналитичните материали, свързани със
социалното подпомагане и т.нар. капан на безработицата. Включени са и два материала
за връзките между образованието и пазара на труда, в т.ч. текст, насочен конкретно
към предизвикателствата пред професионалното образование. Накрая вниманието е
фокусирано върху младежката безработица и влиянието на минималната заплата върху
заетостта в страната.
P65F

•

Динамика на бедността. Анализ на социално-икономическата мобилност и
трайната бедност в България, 2016 г. 67
Изследването проследява в динамика доходите на домакинствата в България и изследва
движението между отделните доходни групи през годините. За целта са използвани
персоналните данни от изследването на НСИ за доходите и условията на живот (EUSILC), като домакинствата са разпределени в 5 групи (квинтили) според дохода им.
Някои от основните изводи от анализа на динамиката в подоходното разпределение:
Ниското образование и липсата на работа са основните фактори за попадане сред найбедните 20% от домакинствата;
P66F
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Изследването е проведено от Институт за пазарна икономика
Изследването е проведено от Институт за пазарна икономика
67 Изследването е проведено от Институт за пазарна икономика
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41% от най-бедните (1-ви квинтил) през 2010 г. са прескочили в по-горен квинтил през
2013 г., тоест условно са "избягали" от бедност; Други 14% от най-бедните през 2010 г.
временно са успели да избягат от групата на бедните, но отново са се върнали в нея в
рамките на периода;
45% от най-бедните (1-ви квинтил) през 2010 г. са останали в бедност през целия
период 2010-2013 г. Това означава, че близо 10% от цялото население е в трайна
бедност, което се припокрива с оценките на ИПИ за т. нар. дълбока бедност;
Заетостта е водещият фактор за излизане от бедност - 2/3 от избягали от бедност
в периода 2010-2013 г. живеят в домакинство, в което има трудови доходи;
1/3 от избягалите от бедност в периода 2010-2013 г. са попаднали в 3-ти и 4-ти
квинтил, тоест са повишили доходите си значително.
• Карта на доходите и бедността в България, 2014 г. 68
Изследването картографира доходи на населението в страната, според данни за
доходите на домакинствата на НСИ за 2014 г.
• Данни:
БЕДНОСТ
Оценка на бедността
През 2016 г. линията на бедност общо за област София (столица) е 472.6 лв. средно
месечно на лице от домакинство.
1. Основни индикатори за бедност в София за 2016 г.
Линия на бедност - средномесечен размер - лева
472,6
Лица под линията на бедност - хил.
266,7
Относителен дял на бедните - % от населението
20,2
Относителен дял на бедните преди получаване на 38,5
социалните трансфери - % от населението
Относителен дял на бедните преди социалните 22,4
трансфери, с включени пенсии - % от населението
Отношение между доходите на най-бедните и най- 6,9
богатите 20% от населението (S80/20
Коефициент на Джини
36,7
P67F

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност намалява с 6.2%, а
относителният дял на бедното население намалява с 0.9 процентни пункта.
Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността.
Данните за 2016 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите
от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и
семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 20.2 до 22.4%, или с
2.2 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални
трансфери равнището на бедност нараства до 38.5%, или с 18.3 процентни пункта.
Основният фактор, увеличаващ риска за попадане в групата на бедните за
преобладаващата част от населението, е тяхната икономическа активност и
участието им на пазара на труда.
2. Показатели за материални лишения в област София (столица) през 2016 година
68
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Въпроси към
ограничения

домакинството,

свързани

с Брой
лица
ограничения

Имало ли е домакинството затруднения при
плащането навреме на следните разходи за
жилището:
- Заем за покупка на жилището, в
което живее домакинството
- Наем на
жилището, в което живее домакинството
Текущи разходи за ток, вода, отопление (без
разходи за телефон)
- Вноски за погасяване на
кредити
Може ли домакинството да си позволи
едноседмична почивка извън дома
Може ли домакинството да си позволи консумация
на месо, риба или вегетарианския им еквивалент
всеки втори ден
Може ли домакинството да посрещне със
собствени средства неочаквани финансови
разходи
Притежава ли домакинството телефон
Притежава ли домакинството цветен телевизор
Притежава ли домакинството автоматична
пералня
Притежава ли домакинството автомобил
Ограничава ли се домакинството при отопление
на жилището поради недостиг на средства

75 558

с Относителен
дял
от
населението %
31.9 %

143 885

60.7%

91 552

38.6%

152 215

64.2%

7529
443
10 964

3.2%
0.2%
4.6%

50 577
156 631

21.3%
66.1%

Най-голям брой лица изпитват ограничения по отношение на отоплението на
жилището (66.1%) и възможностите да посрещат неочаквани разходи (за неотложен
ремонт на жилището или колата, подмяна на пералня или хладилник, внезапно заболяване
и др.) със собствени средства (64.2%). Успоредно с това 3.2% от лицата не могат да си
позволят телефон, включително мобилен,
0.2% - цветен телевизор, 4.6% автоматична пералня, а 38.6% посочват, че не могат да си позволят потребление на
месо, пиле или риба всеки втори ден.
Домакинства на безработни или с нисък интензитет на икономическа активност.
За безработни домакинства в изследването се считат домакинствата, чиито членове
не са били заети през последните четири седмици, т.е. всички членове на
домакинството на 16 и повече навършени години са били или безработни, или неактивни.
Ниската икономическа активност за домакинството се отнася до съотношението
между броя месеци, в които всеки член от домакинството във възрастова група 18 – 59
години е бил работещ през предходната година (реално отработени месеци), към общия
брой месеци, които теоретично би могъл да отработи същият член на домакинството
при пълна заетост. За лицата, които декларират, че работят на непълно работно
време, броят на месеците се преизчислява на пълно работно време въз основа на
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отработените часове. Лица, живеещи в домакинства с нисък интензитет на
икономическа активност, се дефинират като лица от възрастовата група 0 - 59 години,
живеещи в домакинство, където възрастните (18 - 59-годишните, с изключение на
студентите от възрастова група 18 - 24 години) работят под 20% от техния
потенциал през референтния период.
През 2016 г. 44.7 хил. лица на възраст 18 - 59 години живеят в домакинства с нисък
интензитет на икономическа активност, като спрямо 2015 г. относителният им дял
нараства с 1.7 процентни пункта.
Комбиниран индикатор
Във връзка поставените цели по ключови области в стратегията „Европа 2020“ от
изследване на доходите и услугите на живот (EU-SILC) се изчислява комбиниран
показател за регулярен мониторинг на напредъка на страните при изпълнение на
националните подцели. Показателят включва лицата, живеещи в риск от бедност, с
материални лишения и в домакинства на безработни или с нисък интензитет на
икономическа активност. Комбинирането на трите показателя показва, че през 2016 г.
30.1% от населението на област София (столица), или 397.5 хил. лица, са били в риск от
бедност и социално изключване. Стойността на показателя нараства с 0.1 процентни
пункта спрямо 2015 г., като при мъжете се увеличава с 0.5 процентни пункта, докато
при жените този показател намалява с 0.3 процентни пункта.
Население в риск от бедност и социално изключване в София за 2016 г.
Общо - хиляди
Относителен дял от населението - %
Мъже - хил.
Относителен дял от населението - %
Жени - хил.
Относителен дял от населението - %
УЯЗВИМИ ГРУПИ ХОРА

397,5
30.1
172,6
27,3
224,8
32,6

Хора с увреждания
По данни на Национален статистически институт, след извършеното преброяване на
населението в Република България, лицата на 16 и повече години с увреждания към
01.02.2011 г. в град София са 101 974. Най-висок е делът на лицата с увреждания с
определена трайно намалена работоспособност от 71 до 90% – 41 875 лица. Към
01.02.2011 г. лицата с увреждания с трайно намалена работоспособност до 50% са 6563,
а лицата с трайно намалена работоспособност от 50 до 70% са 19 080. Броят на лицата
с увреждания с определени над 90% трайно намалена работоспособност е 34 456 души.
СПРАВКА НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ХОРАТА В СОФИЯ, КОИТО
ПОЛУЧАВАТ ПЕНСИЯ ЗА ИНВАЛИДНОСТ – 2016 г.
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СПРАВКИ ЗА БРОЙ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ПО % ЗАГУБЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ – 2015 г 69 .
Хора с над 90 % загубена работоспособност
42 325
Хора от 71% до 90% загубена работоспособност 69 344
Хора
от
50%
до
70.99%
загубена 25 206
работоспособност
Общо:
136 875
P68F
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Лица с физически и множествени увреждания
Лицата с физически и множествени увреждания ползват социални услуги в общността.
Ползват социалната услуга „Личен асистент“ по Националната програма „Асистенти за
хора с увреждания” (около 100 лица годишно) и по други проекти и програми, като броят
на потребителите зависи от годишните параметри на програмите. Ползвателите по
Наредбата за предоставяне на социалната услуга „Асистент за независим живот” през
2015 г. са 902 лица с увреждания.
Рискови групи
Профил на безработните лица към 30.06.2015 г. – рискови групи безработни 70
P69F
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Брой безработни лица без или с по-ниско от основно 2251
образование
Брой безработни лица с намалена работоспособност
1214
Брой безработни младежи от 18 до 29 години
2866
Брой безработни лица на възраст над 55 години
2093
Брой безработни лица с регистрация над 1 година
2181
Брой и относителен дял на някои групи безработни в неравностойно положение на
пазара на труда към 30.06.2015 г.
Рискови групи на пазара на труда
Жени
младежи (до 29 г.)
продължително безработни
Висшисти
лица с намалена трудоспособност
лица над 50 год.
с основно и по-ниско образование
квалификация

Брой за София
10664
2866
2181
7450
1214
5735
без 2251

% за София
56.6
15.2
11.6
39.5
6.4
30.4
11.9

Лица със зависимости
Не са идентифицирани данни за брой хора със зависимости. В годишния доклад за 2015 г.
на Национален фокусен център за наркотици и наркомании се цитират данни за услуги,
69
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които получават зависимите, като метадонова програма, която обслужва над 1500
клиенти. По тези косвени данни може да се добие представа за мащаба на хероиновите
наркомани в София.
Лица, жертви на насилие
По данни на СДВР за периода 01.01.2015 г. – 30.06.2015 г., броят на жените, жертва на
насилие и трафик, е 78, а общият брой лица, жертва на насилие, е 151.
Лица, напускащи институции за лишаване от свобода, и лица, осъдени на пробация
През 2015 г. 1045 лица са освободени от затвора в гр. София 71 .
P70F
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Лица, осъдени на пробация
По данни на СДВР, от началото на 2015 г. до края на юни лицата с пробация са 775. До
настоящия момент в сектор „Пробация” – София-град са постъпили за изпълнение 4147
бр. съдебни актове с наложено наказание пробация.
Бездомни лица и лица с жилищни проблеми
На територията на Област София функционират три Центъра за временно
настаняване, чиято същност е предоставянето на социални услуги на бездомни лица и
семейства, насочени към задоволяване на ежедневните потребности и създаване на
условия за подкрепа чрез превантивна политика към подобряване качеството на живот,
които предлагат.
Център за временно настаняване ул. ”Р. проход” №2, с капацитет 120 места
Център за временно настаняване ”Св. София”, с капацитет 120 места
Център за временно настаняване ”Св. Димитър“, с капацитет 270 места
Имигранти, бежанци
По данни на Държавна агенция за бежанците от началото на годината до октомври 2017
г. 19 718 лица са потърсили закрила. На 753 лица е даден статут на бежанец.

-

Социална инфраструктура и настанени хора
Липсва единен регистър за социалните услуги на територията на София – една част
от тях са държавно делегирани, друга част са общински, има и трета част социални
услуги, които се изпълняват от неправителствени организации, те са финансирани на
проектен принцип и невинаги успяват да останат устойчиви, затова и няма регистър
на функциониращите към момента социални услуги, предоставяни от НПО. Водещи
такива са Уницеф и Анимус.
Справка за местата в специализирани институции, предоставящи социални услуги в
общността, делегирани на държавен бюджет към май 2017 г.
В София функционират 7 специализирани институции и 14 социални услуги за
пълнолетни лица от резидентен тип. Лицата, които живеят на територията на София
и желаят да бъдат настанени в специализирани социални услуги, са 155, от които:
39 лица с деменция;
На основание чл. 185 от ЗИНЗС Общинските съвети и кметствата съдействат за настаняване на
освободените на подходяща работа и за битовото им устройване
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93 лица с психични разстройства;
23 лица с умствена изостаналост.
Към юни 2017 г. по данни на Агенция за социално подпомагане 72 в София функционират 7
специализирани институции, от които:
3 Дома за стари хора, с капацитет 660 места, заетите места са 618, а чакащите са 49
лица;
1 Дом за пълнолетни лица с физически увреждания, с капацитет 51 места, от които 22 са
заети, няма чакащи;
1 Дом за пълнолетни лица с умствени увреждания, с капацитет 90 места, от които
заети са 88, а чакащи за настаняване са 8 лица;
1 Дом за пълнолетни лица с деменция, с капацитет 78 места, заети 68 места и 31 чакащи
лица;
1 Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения, с капацитет 22 места, заети са 21
места, 4 чакащи лица.
Социални услуги от резидентен тип 14
1 център за настаняване от семеен тип;
3 центъра за временно настаняване, с общ капацитет 510 места, заето 438, чакащи за
настаняване – 32 лица;
1 кризисен център с капацитет 8 души. Настанени 4 лица;
1 преходно жилища, с капацитет 8 места, настанени са 7, няма чакащи;
2 наблюдавани жилища, с общ капацитет 18 места, от тях 7 са заети;
6 защитени жилища, по три за лица с психични разстройства, с капаците 24 места и
чакащи з настаняване 43 лица и три за лица с умствена изостаналост, с капацитет 24
места.
Материална база на специализираните институции за пълнолетни лица с психични
разстройства, деменция и умствена изостаналост – в село. Подгумер и в кв. Княжево.
Подкрепяща мрежа от социални услуги:
5 дневни центъра за пълнолетни лица с увреждания, с общ капацитет 148 места
6 центъра за социална рехабилитация и интеграция, с капацитет 225 места
P71F
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4.3

P

Оценка на информацията

Заради особеностите на уязвимите групи и трудния достъп до част от тях, липсват
данни за обхвата и размера на групата, което пречи за бъдещото планиране на социални
услуги за част от потребителите. Такива групи са тази на бездомните хора в София и
групата на зависимите. Същото важи и за хората с увреждания, за които няма
официални данни. Тези липси се компенсират от неправителствения сектор, който
участва с голям в дял в предоставянето на социални услуги.

4.4

Оценка на състоянието

Социална инфраструктура
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На територията на област София функциониращите общо 6 Защитени жилища, в т.ч. 3
ЗЖ за лица с умствена изостаналост, 3 ЗЖ за хора с психични увреждания (1 от тях по
проект), 2 Наблюдавани жилища за лица, напускащи специализирани институции и 1
Преходно жилище за лица с умствена изостаналост, подпомагат процеса на
деинституционализация на потребителите на специализирани институции в
общината чрез предоставяне на социални услуги в близка до семейната среда, където
хората водят независим начин на живот, подпомогнати от професионалисти.
На територията на областта са разкрити само 5 Дневни центъра за хора с увреждания:
2 ДЦ за хора с психични разстройства; 1 ДЦ за лица с ментални увреждания; 1 ДЦ за хора с
интелектуални затруднения и 1 ДЦ – седмична грижа. Недостатъчният брой на
услугата поражда реален риск след навършването на пълнолетие деца потребители на
Дневните центрове за деца с увреждания да останат без подкрепяща специализирана
грижа.
В помощ на възрастните и лицата с увреждания, вкл. и деца са разкрити 6 ЦСРИ, от
които ЦСРИ за лица с проблеми от аутистичния спектър; ЦСРИ за лица със зрителни
увреждания и ЦСРИ на възрастни със зрителни увреждания с помощта на кучета водачи.
Броят им е недостатъчен, за да подкрепят ефективно всички нуждаещи се лица 73 .
P72F
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Необходимост от изследвания

Необходимо е изследване на качеството на живот на всяка една от уязвимите групи.
Важно е то да бъде прикрепено към отделните районни териториални единици на София,
за да се търсят зависимости между факторите на градската среда и влиянието й
спрямо отделните уязвими групи. По отношение на хората с увреждания – необходимо
е да бъдат проучени техните нужди, спрямо вида на увреждане, за да се идентифицират
възможностите за създаване на „достъпен град“ – тук нямаме предвид единствено
градска инфраструктура, но и форми за информационни табели/филми в публичните
пространства.
По отношение на хората в риск е необходимо да бъдат проучени техните навици и
нагласи по отношение на обитаването им в града, от една страна, за да бъдат взети
превантивни мерки спрямо тях, от друга, да бъдат картографирани рискови градски
зони, към които да бъдат взети серия от урбанистични и архитектурни мерки.
--------------------------------------------------------------
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5. Подтема “Разбиране за идентичности в града”
5.1

Описание

Тази подтема има пряка връзка с направление „Култура и идентичност“ и засяга
разбирането на живеещите в София относно идентичността на техния град. Тук могат
да бъдат разглеждани теми, свързани със символите на града, изграждането на
съвременна идентичност на града и разбирането на хората за тях. След среща с екип
“Култура и идентичност” беше установено, че темата по-скоро се доближава до
полето на направление “Култура и идентичност”. В допълнение, не бяха намерени повече
от описаните по-долу източници на информация конкретно по темата “разбиране” за
идентичности - необходими са последващи изследвания.

5.2

Източници на информация

Стратегически документи
• Стратегия „София – творчески град на киното“ 2017-2027
Стратегията извежда визия за града като място, което разширява постоянно
възможностите за развитие на киноиндустрията и творческата икономика, в т.ч. в
европейски мащаб. Като цяло стратегията се ръководи от принципите на ЮНЕСКО.

Данни
•

Не са идентифицирани.

Монографии, изследвания, дисертации, публични дискусии
● Туристопоток към Витоша – БАН
● София – град на хората – ГЕЕЛ Архитекти

5.3

Oценка на информацията

Няма достатъчно информация относно това доколко и по какъв начин хората
възприемат града и неговите символи и идентичност.

Анализ
На стратегическо ниво е припозната идеята за развитие на София като „град на
киното“ и „творчески град“. Според изследване на БАН за използването на Витоша,
планината също до голяма степен е символ на града и се възприема като неразривна
част от идентичността на града - за жителите на столицата Витоша е разпознаваема
като природен обект с висока стойност, неразривно свързан със София. Те са наясно с
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нейното значение за града – почти всички (92,9%) знаят, че тя е вододайна зона за част
от София, а 78,5% - че природният парк е включен в защитените територии от НАТУРА
2000. Според изследването „София – град на хората“ на ГЕЕЛ Архитекти, Витоша също
е основен символ на града, който може да формира неговата идентичност.

Заключение
Няма достатъчно информация за разбирането на идентичността на София от страна
на нейните жители. Необходими са допълнителни изследвания за това кои са найразпознаваемите символи на столицата.

5.4 Необходимост от изследвания
Необходимо е да се изследва по какъв начин жителите на София обвързват
идентичността на града, кои са основните символи, по какъв начин се възприемат те и
как се припознава тяхната роля в бъдеще. Историята на София, мултикултурните й
характеристики, близостта до планината, културото наследство и съвременните
инициативи като „град на киното“, „град на спорта“ и други могат също да бъдат
изследвани от гледна точка на възприятие на хората и тяхното разбиране за тези
„титли“. Могат да бъдат изследвани и рекламни кампании, които очертават определена
идентичност на града.
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