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Увод 
 

Социалните услуги са дейности, подпомагащи хората с потребности от грижа да 

водят самостоятелен живот в общността или в специализираните институции. Основният 

фокус при предоставянето на социални услуги е насочен към подкрепа в ежедневието и 

постигане на социално включване. Те оказват голям ефект върху качеството на живот на 

нуждаещите се. Поради тази причина, идентифицирането и изследването на конкретните 

особености, които могат да доведат до потребности от социални услуги, показва начините 

за оптимално предоставяне на услугите, както и възможностите за планирането им. Тъй 

като грижата за нуждаещите се на първо място подпомага самостоятелния начин на живот, 

то социалните услуги трябва да са близо до хората и да следват особеностите на 

населението в региона. 

Анализът на потребностите от социални услуги обхваща територията на община 

Божурище, състояща се от 1 град и 9 села. Анализът е разработен в съответствие с 

разпоредбите на Наредбата за планиране на социалните услуги, Закона за социалните 

услуги, Закона за личната помощ, Закона за хората с увреждания, Правилник за прилагане 

на Закона за социалните услуги и във връзка с писмо с изх. № 39-356/13.10.2022 г. на 

Министерството на труда и социалната политика за стартиране на разработването на 

Национална карта на социалните услуги. 

Анализът е изготвен в периода декември 2022 г. - февруари 2023 г. от екип, 

определен със заповед на кмета на община Божурище. Анализът ще допринесе за 

установяване на реалните потребности и подобряване качеството на живот на населението 

на община Божурище. 

 

I. Методология 
 

1. Цели  
 

Основните цели и конкретни задачи на настоящия анализ са: 

 Планирането на социалните услуги на общинско и областно ниво, цели осигуряване 

на равен достъп до социални услуги, отговарящи на индивидуалните потребности на лицата 

на територията на общината, които изцяло съответстват на приоритетите на държавната 

политика; 

 Определяне на потребностите на общината от социални услуги на общинско и 

областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет; 

 Определяне на максималния брой потребители на всички социални услуги, за които 

се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет; 

 Да покаже какви социални услуги получават нуждаещите се и да проследи как 

социалните услуги в страната отговарят на потребностите на населението на местно ниво; 

 Да открои най-добрите практики за грижа, отговаряща на потребностите; 

 Да очертае възможностите за подобряване на социалните услуги в отговор на 

потребностите от тях и особеностите, които ги предизвикват. 

 

2. Методи и източници на анализа 
 

При проучването са използвани основно следните методи и инструменти: 
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Първично проучване /събиране, обработка и анализ на първични данни/ - чрез различни 

качествени методи, наблюдение, допитване. 

Вторично проучване – събиране, обработка и анализ на съществуващи вторични данни. 

Това са различни документи и отчети, анализи и доклади, информация от предходни 

изследвания, оперативна информация от общината, както и данни, които се събират и 

съхраняват от други организации. 

В процеса на събиране на информация се включиха представители на всички 

заинтересовани страни от общината /ЦСРИ - Божурище, Фондация „Защитено жилище 

„Заедно“, кметовете и кметските наместници на селата, находящи се на територията на 

общината – с. Пролеша, с. Хераково, с. Храбърско, с. Гурмазово, с. Пожарево, с. Златуша/. 

Страните работиха на доброволен принцип, мотивирани от убеждението за необходимостта 

от задоволяване на социалните потребности на населението в община Божурище. 

Основните инструменти на анализа включват: 

 преглед на законодателството; 

 анализ на данни от Дирекция „Социално подпомагане"; 

 анализ на данни от Дирекция „Бюро по труда"; 

 анализ на данни, документация и експертиза на доставчиците на услуги за 

действащите социални услуги в общината; 

 проучване на данни от системата на ГРАО към МРРБ; 

 данни от НСИ. 

Чрез анализа на данните и политиките се представя реалното състояние на социалната 

политика и се извеждат различните типове потребности от социални услуги на местно ниво. 

Настоящият анализ цели да запълни липсващите детайли за потребностите на местно 

ниво чрез засичане на данните за отделни рискови групи и обхвата на предоставяните в 

момента социални услуги, включително чрез данните за желаещите да получават такива. 

Представянето на потребностите като следствие на специфични особености и обективни 

критерии (здравословни, географски, икономически, семейни, демографски), както и 

разглеждането им на местно ниво позволяват очертаване на възможностите за посрещане 

на нуждите на рисковите групи. 

Обхватът на анализа включва широк кръг социално-икономически проблеми, 

демографски тенденции, общо състояние на сектора социални услуги в община Божурище, 

като осигурени ресурси (финансови и човешки), достъп, капацитет и качество на наличните 

услуги. 

Анализът се базира на официални източници на информация, съгласно чл. 3 от 

Наредбата за планиране на социалните услуги - данни от НСИ, организации и институции, 

които имат право да обработват лични данни, както и целево изготвени от общините 

проучвания. Получените данни от страна на Националния статистически институт са 

недостатъчни и са ползвани и официални данни от Дирекция „Социално подпомагане" – гр. 

Костинброд и отдел „АОГР" към Общинска администрация – гр. Божурище. По отношение 

на демографското развитие е ползван демографския анализ представен в проекта на План за 

интегрирано развитие на община Божурище (ПИРО) за периода 2021-2027 година. 

 

 

3. Законодателство   
 

Множество нормативни документи разглеждат посрещането на нуждите от социални 

услуги. Основните нормативни актове в тази сфера са Закон за социалните услуги (ЗСУ) и 
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Правилникът за неговото прилагане. Те уреждат предоставянето, ползването, планирането, 

финансирането, качеството, контрола и мониторинга на социалните услуги в страната.  

Предоставянето на социални услуги включва извършване на следните дейности (чл. 

15 от ЗСУ): 

1. Информиране и консултиране; 

2. Застъпничество и посредничество; 

3. Общностна работа; 

4. Терапия и рехабилитация; 

5. Обучение за придобиване на умения; 

6. Подкрепа за придобиване на трудови умения; 

7. Дневна грижа; 

8. Резидентна грижа; 

9. Осигуряване на подслон; 

10. Асистентска подкрепа. 

 

Основните цели на социалните услуги са залегнали в чл. 1 от ЗСУ, а именно: 

 Гарантиране на равен достъп до социални услуги, отговарящи на индивидуалните 

потребности на лицата; 

 Гарантиране на качеството и ефективността на социалните услуги; 

 Гарантиране на правото на всяко лице на подкрепа за живот в домашна среда и в 

общността; 

 Насърчаване на интегрирания подход при осигуряването на подкрепа на лицата; 

 Насърчаване и развитие на публично-частното партньорство при предоставянето на 

социални услуги. 

 

Законът определя и потребителите на социални услуги в страната в зависимост от 

техните специфични нужди (чл. 14 от ЗСУ): 

 Всички деца; 

 Деца в риск по смисъла на Закона за закрила на детето; 

 Родители, осиновители, лица, полагащи грижа за деца, кандидати за осиновители и 

кандидати за приемни семейства; 

 Деца и пълнолетни лица с увреждания; 

 Пълнолетни лица в кризисна ситуация, или с потребност за преодоляване на 

последици от такава ситуация; 

 Възрастни хора в надтрудоспособна възраст; 

 Лица, които полагат грижи за пълнолетни лица. 

 

Други нормативни актове, отнасящи се до уреждането и предоставянето на 

социални услуги са: 

 Закон за личната помощ; 

  Закон за хората с увреждания; 

 Закон за закрила на детето; 

  Закон за защита от домашно насилие; 

  Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни; 
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  Наредба за планиране на социалните услуги; 

  Наредба за качеството на социалните услуги; 

  Националната стратегия за хората с увреждания и др. 

 

II. Показателите в общината по критериите за социални и 

интегрирани здравно-социални услуги 
 

№ по 

ред 

Наименование на критерия Данни за 

община 

Божурище 

1 общ брой на населението  9880 

2 общ брой на пълнолетните лица 8277 

3 общ брой на децата до 18-годишна възраст  1603 

4 общ брой на лицата в надтрудоспособна възраст  2357 

5 общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания   727 

6 общ брой на децата с трайни увреждания до 18-годишна 

възраст  
 26 

7 общ брой на децата от 0 до 7 г.  615 

8 общ брой на лицата с трайни увреждания   753 

9 общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания в 

трудоспособна възраст  
 241 

10 общ брой на децата с трайни увреждания, живеещи в домашна 

среда  
 26 

11 брой на пълнолетните лица с трайни увреждания в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна среда  
73  

12 брой на децата без увреждания до 18-годишна възраст  1577 

13 общ брой на пълнолетните лица с психични разстройства 29 

14 брой на пълнолетните лица с психични разстройства в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна среда 
2 

15 общ брой на пълнолетните лица с интелектуални затруднения  14 

16 брой на пълнолетните лица с интелектуални затруднения в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна среда 
 2 

17 общ брой на пълнолетните лица с физически увреждания  658 

18 брой на пълнолетните лица с физически увреждания в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна среда 
62 

19 общ брой на пълнолетните лица с деменция  2 

20 брой на пълнолетните лица с деменция в невъзможност за 

самообслужване, живеещи в домашна среда 
 2 

21 общ брой на пълнолетните лица със сетивни увреждания  24 

22 брой на пълнолетните лица със сетивни увреждания в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна среда 
 5 

23 брой на лицата в надтрудоспособна възраст без увреждания 1871 

24 брой на лицата в надтрудоспособна възраст без увреждания в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна среда 
100 

25 брой на живеещите в домашна среда деца с трайни 

увреждания 
 26 

26 общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания с 

определена чужда помощ 
 73 
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27 брой на живеещите в домашна среда пълнолетни лица с 

трайни увреждания с определена чужда помощ 
 73 

28 общ брой на лицата в надтрудоспособна възраст в 

невъзможност за самообслужване 
51 

29 брой на живеещите в домашна среда лица в надтрудоспособна 

възраст в невъзможност за самообслужване 
 100 

Източник на информация: Отдел „Административно обслужване и гражданска 

регистрация“ – община Божурище, Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Костинброд. 

 

 

III. Съществуващи социални и интегрирани здравно-социални 

услуги на територията на община Божурище 
 

Към настоящия момент, на територията на община Божурище функционира Център за 

социална рехабилитация и интеграция, който е с капацитет 30 потребители /20 възрастни и 

10 деца/. ЦСРИ е създаден по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 

Проект №BG05M9OP001.005-0153 „Активно включване, заетост и създаване на център за 

социална рехабилитация и интеграция за жителите на община Божурище“. 

ЦСРИ – община Божурище е комплекс от социални услуги, включваща разнообразни 

консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, 

поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучения за водене на 

самостоятелен начин на живот. С решение на Общински съвет - Божурище №6/14.01.2020г., 

до настоящия момент, ЦСРИ функционира на общинска издръжка.  

 

1. Социални услуги – делегирани от държавата дейности – /НПО/                       
 

 Община Божурище предоставя услуги по реда на Закона за лична помощ, чрез назначаване 

на лични асистенти по механизма „Лична помощ“, който е държавно делегирана дейност. 

Към настоящия момент, от услугата се възползват 91 лични асистенти и 82 потребители, в 

това число 10 деца. Целта на механизма „Лична помощ“, е да подпомогне ползвателите на 

лична помощ, да упражняват основните си права, да имат възможност за избор, независим 

живот, активно включване и участие в обществото и достъп до услуги и дейности. 

На територията на община Божурище функционира и Наблюдавано жилище „Заедно“, 

което е разкрито със Заповед на Изпълнителния директор на АСП № РД01 

1190/22.10.2008г., като Защитено жилище „Заедно“, с капацитет 10 места, и преобразувано 

със Заповед на Изпълнителния директор на АСП № РД01 1470/16.12.2014г. в Наблюдавано 

жилище „Заедно“. Доставчик на услугата е Фондация „Защитено жилище Заедно“, след 

спечелен конкурс, обявен от Кмета на община Божурище. Услугата се помещава в 

предоставената от община Божурище сграда – училището в село Гурмазово, с адрес ул. 

„Младен Панов“ №27. Фондацията осигурява на потребителите възможност да пребивават 

там за период от една година, като в това време им се осигуряват условия за придобиване 

на социални умения. Те могат да посещават професионални и квалификационни курсове, 

оказва им се помощ, за да се ориентират в обществото и собствените си желания и умения 

за реализация, биват представяни на потенциални работодатели, при нужда им се осигурява 

психологическа помощ. 

 Целевата група потребители на услугата са младежи от 18 до 25 годишна възраст, без  

увреждания. Капацитетът е 6 места, като към 31.12.2021г. всички бройки са заети.  

 

Услугите, които се предоставят в Наблюдаваното жилище, са: 

 Резидентна грижа; 
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 Информиране и консултиране; 

 Застъпничество и посредничество. 

От съответната услуга, могат да се възползват лица от цялата страна. 

 

 

Място Целева 

група 

Брой 

места 

Посочва се 

средногодиш

на заетост за 

2022 г. в 

брой. 

Извършвани дейности, 

съотносими към 

услугите по чл. 15 от 

ЗСУ 

Териториален 

обхват 

Адрес: 2226 с. 

Гурмазово, 

община 

Божурище, 

област 

Софийска, ул. 

„Младен Панов“ 

№ 27 

Младеж

и от 18 

до 25 

годишна 

възраст, 

без 

уврежда

ния 

6 6 1. Резидентна грижа; 

2. Информиране и 

консултиране; 

3. Застъпничество и 

посредничество. 

Социална услуга 

на областно 

ниво, за 

удовлетворяване 

на потребностите 

на лица от цялата 

страна. 

 

2. Социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги, които 

функционират на територията на общината по проекти, финансирани от 

оперативни програми. 
 

Към настоящия момент на територията на община Божурище не функционират 

такива услуги. 

 

3. Интегрирани здравно-социални услуги, делегирани от държавата дейности в 

община Божурище 
 

Към настоящия момент в община Божурище не функционират такива услуги. 

 

IV. Брой на желаещите да ползват социални и интегрирани 

здравно-социални услуги на територията на община Божурище      
 

Съгласно информация предоставена от Дирекция „Социално подпомагане“ – 

гр.Костинброд, към настоящия момент няма чакащи лица, желаещи да ползват социални и 

интегрирани здравно-социални услуги, намиращи се на територията на община Божурище. 

Настоящите потребители на ЦСРИ, са желаещи да ползват новите  услуги, в комплекса за 

социални услуги, който ще се разкрие през 2024 година. 

 

V. Информация относно броя на лицата от други общини, които 

ползват социални и интегрирани здравно-социални услуги на 

територията на община Божурище 
 

1. Потребители от други общини, ползващи социални услуги 
 

Към момента на изготвяне на Анализа, на територията на община Божурище функционира 

Наблюдавано жилище „Заедно“, с капацитет 6 потребители, които са от други общини.  
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2. Потребители от други общини, ползващи интегрирани здравно-

социални услуги 
 

Към настоящия момент, няма  потребители на тези услуги. 

 

VI. Информация за демографското развитие в община 

Божурище 
 

Община Божурище се намира в границите на Южна и Югозападна  България от ниво 

NUTS-1, Югозападен район за планиране от ниво NUTS-2 и е включена в 

административните граници на област София ниво NUTS-3, съгласно общата класификация 

за статистически цели на териториалните единици NUTS и ЗРР на Република България.  

Община Божурище е с площ 142,884 km2 и е 17-а по големина сред 22-те общини на 

Софийска област, което съставлява 2,02% от територията на областта. Границите ѝ са 

следните: 

 На северозапад – община Сливница; 

 На североизток – община Костинброд 

 На изток и юг – Столична община, област София. 

 На югозапад – община Перник, област Перник; 

 На запад – община Брезник, област Перник. 

 

Община Божурище се състои от 10 населени места: 1 град – гр. Божурище и 9 села – 

Гурмазово, Делян, Златуша, Мала Раковица, Росоман, Пожарево, Пролеша, Хераково и 

Храбърско. 

 Най-близо до общинския център се намира с. Гурмазово, а най-далече – селата Мала 

Раковица и Храбърско. 

 По данни от отдел „АОГР“ към 31.12.2021 г. броят на населението на община 

Божурище възлиза на  9 880 жители, от които:  

 

Население под, във и над трудоспособна възраст:  

 

 В подтрудоспособна възраст – 1 603 жители;  

 В трудоспособна възраст – 5 920 жители;  

 В надтрудоспособна възраст – 2 357 жители.  

 

Тъй като, данните получени от отдел „АОГР“ са недостатъчни за извършване на 

обстоен анализ на демографското развитие на община Божурище, към настоящият 

раздел е представено демографското състояние и характеристиката на населението от 

проекта на План за интегрирано развитие на общината за периода 2021-2027 година. 

 

Население 

Броят на населението на община Божурище към 2021г. наброява 9 463 души, което 

представлява едва  4,1 % от населението на област София. Общината включва 10 населени 

места, от които 1 град – Божурище и 9 села. По данни на НСИ през 2021 г. общинският 

център град Божурище има население от 5 826 души, т.е. градското население в общината е 

около 52%. Делът на населението, което живее в селата, съответно е 48%. 

Гъстотата на населението в общината е 68,4 души/км2 и е по-висока от средната за 

област София (34,2 души/км2) и по-ниска от тази за страната (62,7 души/ км2). 

  Фигура 1. Население на община Божурище за периода 2015-2021 г. 
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.   

Източник: Национален статистически институт, преброяване 2021г. 

 

Броя на населението в община Божурище за периода 2017-2021г., по постоянен 

адрес на жителите варира в следните граници: 

Град Божурище:  2017г. - 4916 бр.; 2018г. - 4941 бр.; 2020г. - 5082 бр.; 2021г. -

5187бр.; 

Село Гурмазово: 2017г. - 292 бр.; 2018г. - 286 бр.; 2019г. - 300 бр.; 2020г. - 338 бр.; 

2021г. - 371бр.; 

Село Делян: 2017г. - 5 бр.; 2018г. - 5 бр.; 2019г. – 5 бр.; 2020г. – 6 бр.; 2021г. -6бр.; 

Село Златуша: 2017г. – 69 бр.; 2018г. – 64 бр.; 2019г. – 74 бр.; 2020г. – 73 бр.; 2021г. 

– 71 бр.; 

Село Мала Раковица: 2017г. – 4 бр.; 2018г. – 5 бр.; 2019г. – 5 бр.; 2020г. – 3 бр.; 

2021г. – 3 бр.; 

Село Пожарево:  2017г. – 211 бр.; 2018г. – 206 бр.; 2019г. - 224бр.; 2020г. -239 бр.; 

2021г. – 252 бр.; 

Село Пролеша: 2017г. – 487 бр.; 2018г. – 486 бр.; 2019г. – 485 бр.; 2020г. – 499 бр.; 

2021г. – 543 бр.; 

Село Росоман: 2016г. – 18 бр.; 2017г. – 19 бр.; 2018г. – 18 бр.; 2019г. – 20 бр.; 2020г. 

– 22 бр.; 2021г. – 23 бр.; 

Село Хераково: 2017г. – 429 бр.; 2018г. – 428 бр.; 2019г. – 452 бр.; 2020г. – 461 бр.; 

2021г. – 499 бр.; 

Село Храбърско: 2017г. – 447 бр.; 2018г. – 454 бр.; 2019г. – 457 бр.; 2020г.-469 бр.; 

2021г. – 477 бр. 

 

ОБЩО ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ ЗА ПЕРИОДА 2017 – 2021 ГОДИНА 

Е: 2017г.-6879бр.; 2018г.-6893бр.; 2019г.-7054бр.; 2020г.-7192бр.; 2021г.-7432бр. 
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Възрастова структура 

Възрастовата структура дава много ясна представа както за възпроизводствените, 

така и за трудовите възможности на населението. Тя определя до голяма степен процесите 

брачност, раждаемост, смъртност и оказва влияние върху смяната на поколенията. 

 Най-голям дял от населението на община Божурище съставляват възрастовите групи 35-39 

години, 40-44 години, 45-49 години. Поколението на прародителите /население на 60 и 

повече навършени години/ превишава значително поколението на децата /население от 0-14 

навършени години/. Наблюдава се процес на остаряване на населението в общината, както 

и тенденция за увеличаване на средната възраст на населението. 

 

Фигура 2.  Население към 31.12.2021 г. в община Божурище по възрастови групи 
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Промените във възрастовата структура имат определящо значение за формирането на 

трудоспособния контингент от населението. Той включва лицата от началната до 

пределната трудова възраст според Българското трудовото законодателство. В резултат на 

относително ниската раждаемост и тенденцията на застаряване на населението, делът на 

хората в подтрудоспособна възраст в община Божурище не е голям.  

Към 31.12.2020 г., трудоспособният контингент в общината е 61 %. Делът на населението в 

подтрудоспособна възраст е 14,3 %, а този на надтрудоспособното – 24,7 %. Основната 

причина за това е намалената раждаемост и застаряването на населението. 

Възпроизводствен процес 

Естественото възпроизводство на населението на дадена територия се изразява чрез 

постоянното му възобновяване и смяната на едни поколения с други. Количествената му 

страна обхваща естественото движение на населението, което се характеризира с процесите 

раждаемост и смъртност. До голяма степен раждаемостта зависи от броя на сключените 

бракове и броя на разводите, както и от половата, възрастовата, етническата и религиозната 

структура на населението. 
 

През изследвания период 2017 г. -2021 г. броят на ражданията и на смъртните случаи 

варира. В края на периода се забелязва увеличаване както на броя на живородените, така и 

на този на починалите спрямо 2017 г. Въпреки това, броят на смъртните случаи е по-голям 
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от този на ражданията, което определя отрицателните стойности на естествения прираст в 

общината. 

 

Таблица 1. Възпроизводство на населението в община Божурище 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Живородени  50 75 70 62 79 

Умрели  123 136 163 174 204 

Естествен прираст  -73 -61 -93 -

112 

-

125 

Източник: НСИ 

Броят на смъртните случаи в община Божурище през 2021г. е 204, а на ражданията – 

79. Коефициентът на раждаемост е 8,35 ‰, а коефициентът на смъртност – 21,6 ‰. На 

общинско ниво, раждаемостта е по-ниска в сравнение с тази в област София (9,0 ‰) и 

страната (8,5 ‰). Коефициентът на смъртност е близък до средния за страната (21,7‰) и 

по-нисък от този за областта (24,5‰). Основен фактор, обуславящ динамиката в общата 

смъртност е процесът на демографско остаряване. Той се  характеризира с промени във 

възрастовата структура на населението и по-конкретно намаление на относителния дял на 

младите хора и увеличаване на дела на по-старите. 

Разликата между ражданията и умиранията определя отрицателния естествен 

прираст в общината, който през 2021 г. е – 125. Отрицателният естествен прираст в 

комбинация с остаряването на населението, силно влошава възпроизводствените 

възможности на населението в общината. 

 

Механично движение на населението 

Механичното движение на населението се определя от броя на заселените и изселените от 

общината. То влияе върху броя и динамиката на населението, както и върху половата, 

възрастовата, брачната и други структури на населението. 

За периода 2017 г.- 2021 г. в община Божурище като цяло се наблюдава по-

благоприятно механично движение на населението в община Божурище, спрямо общата 

тенденция за страната. Отрицателен механичен прираст е отбелязан само през 2016 г. и 

2021 г. През 2020 г. се забелязва пик при стойностите на заселване за разглеждания период.  

 

В последните 10 години община Божурище е една от петте общини в страната, 

увеличили населението си, дължащо се на изключително добри условия, което направи 

общината привлекателна в много аспекти – място за живеене и отглеждане на поколение, 

както и за кариерно развитие. Все повече млади семейства в репродуктивна възраст избират 

да се заселят и да работят в община Божурище.  

 

Таблица 2. Механично движение на населението в община Божурище. 
 2017 2018 2019 2020 2021 

Заселени 293 353 492 1708 323 

Изселени 245 261 281 312 384 

Механичен прираст 48 92 211 1396 -61 

Източник: НСИ  

         

В община Божурище е налице сравнително  благоприятно механично движение на 

населението, което е резултат преди всичко от близостта до град София и бързата и удобна 

връзка, включително с градски транспорт. Това води до увеличаване на ежедневните 

трудови пътувания и създава благоприятни условия за живот в общината. 
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Полова структура 

 

Половата структура е от изключително значение за развитието на  социалните и 

стопанските процеси, тъй като, определя участието на човека в естественото 

възпроизводство на населението. На територията на община Божурище се наблюдава 

тенденцията, характерна за цялата страна –  броят на жените има лек превес над броя на 

мъжете.  Най-благоприятната полова структура за населението в общината е тази, при която 

мъжете имат лек превес, запазващ се до пенсионна възраст, а жените имат незначителен 

такъв в тази възрастова граница. 

Данните към 31.12.2021 г. показват, че съотношението между мъжете и жените в община 

Божурище е  4 599 мъже към 4 864 жени или 49.4 % към 50,6%. Това е резултат от по-

високата смъртност и по-малката продължителност на живота сред мъжкото население. 

 

Таблица 3. Разпределение на населението на община Божурище по пол към 2017-2021г.  

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 

община Божурище 8348 8379 8497 9781 94

63 

мъже 4069 4086 4172 4834 45

99 

жени 4279 4293 4325 4947 48

64 

 

Факторите, оказващи влияние върху половата структура на една община са смъртност, 

раждаемост, продължителност на живота и миграционна подвижност на населението. 

Мъжете обикновено са по-мобилната част от населението, което се свързва с тяхната 

психологическа нагласа по отношение на условията на труд.   

 

 

 

VII. Информация за наличната социална, образователна и 

здравна инфраструктура в община Божурище 
 

 

1. Социална инфраструктура 

 

1.1.Социални услуги 

 

На територията на община Божурище се предоставят следните социални услуги в 

общността: 

 „Наблюдавано жилище“ – Услугата е разположена в предоставената от община 

Божурище сграда на училище в с. Гурмазово. Капацитетът му е 6 места и е 

предназначено за младежи над 18 г., напускащи специализираните институции- 

държавно делегирана дейност /НПО/; 

 „Детска млечна кухня”- към ДГ „Буратино“ – Местна дейност; 

  „Домашен социален патронаж” – Услугата е мобилна и е с капацитет 90 лица. 

Включва доставка  на  храна, обгрижване в дома, посредничество, помощ в 

домакинството и др. Целта на социалната услуга „Домашен социален патронаж“ в 

община Божурище, е осигуряване на помощ и подкрепа, насочена към организиране 

на ежедневния живот на възрастните хора и лицата със специфични потребности, с 
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оглед запазването им по-дълго време в тяхната обичайна домашна среда, както и 

ограничаване на социалната изолация и предотвратяване настаняването в 

институция. Включени са различни дейности според желанието на потребителите – 

доставка на храна и лекарства, битови услуги, оказване на специфична помощ, 

поддържане на социални контакти и др. – Местна издръжка; 

 Детска къща „Конкордия“, предоставя резидентна грижа за деца от 4 до 14 годишна 

възраст, с капацитет 12 потребители – Частна издръжка; 

 Център за социална рехабилитация и интеграция, с капацитет 30 потребители /20 

възрастни и 10 деца/ - Местна дейност; 

 Дом за възрастни хора „Дълг за дълголетие“, находящ се в гр. Божурище, е с 

капацитет 35 потребители – Частна издръжка; 

 Дом „Гладиола“ – частен дом за стари хора, находящ се в гр. Божурище, е с 

капацитет 15 потребители – Частна издръжка; 

 Дом за възрастни хора „Магнолия“, находящ се в село Пролеша, община Божурище 

е с капацитет 48 потребители – Частна издръжка; 

 Механизмът „Лична помощ“ на територията на община Божурище, към 31.12.2021 

г., обхваща 57 потребители и 63 лични асистенти, в партньорство с АСП. Той се 

предоставя по Закона за личната помощ и има за цел чрез осигуряване на лична 

помощ, да подпомогне хора с увреждания да упражняват основните си права, да 

имат възможности за избор, независим живот, активно включване и участие в 

обществото, достъп до услуги и дейности. 

Със стартирането на механизма „Лична помощ“, се увеличиха и очакванията за по-

добър живот на потребителите му. Предоставянето на компетентни и навременни грижи от 

страна на личните асистенти, значително подобриха качеството на живот на хората с 

увреждания. Много от заниманията и дейностите, които до този момент бяха  недостижими 

за потребителите, станаха по-достъпни за тях. Например, ходенето на разходки, социалните 

контакти, посещенията на лечебни заведения и рехабилитационни центрове, 

административни институции, заведения за хранене и т.н. 

Възможностите на хората с увреждания за по-активно общуване в и извън дома също 

значително се подобриха. С предоставянето на асистентски грижи, значително се подобри и 

качеството на живот на децата, като по-навременното им посещение при психолог, логопед 

и други медицински специалисти. С компетентната и навременна грижа от страна на 

личните асистенти, потребителите на механизма „Лична помощ“, са значително по-уверени 

в собствените си възможности, с по-голяма лекота взимат решения, касаещи живота и 

здравето им, което е от особено значение за соматичното и психичното им състояние.  
 

1.2. Жилищни условия 

 

Според данните на НСИ към 2020 г,. общият брой на жилищата в община Божурище 

наброява 7446, като в общинския център са съсредоточени най-голям брой жилищни 

сгради. Най-многобройни са тристайните жилища, следвани от двустайни. За периода 2015-

2020 г. се наблюдава покачване на жилищния фонд с 305 сгради. Жилищната задоволеност 

се определя от броя жилища, падащи се на 1000 човека от населението. Този показател 

може да се измери и със среден брой лица на едно жилище. Жилищната осигуреност за 

2019 г. е 754,6 като в последните години се наблюдава покачване с над 20 пункта. Средният 

брой лица на едно жилище за 2020 г. е 1.31.  
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Таблица 4. Жилища, общо и по брой на стаите в община Божурище за периода  2015-2020 

г. 

година Жилища по брой на стаите 

общо 1 2 3 4 5 6 и повече 

2020 7446 567 2146 2365 1259 489 620 

2019 7353 554 2129 2339 1238 483 610 

2018 7288 550 2123 2332 1229 466 588 

2017 7241 550 2112 2324 1221 451 583  

2016 7191 544 2105 2314 1211 439 578 

2015 7141 540 2098 2294 1205 435 569 

 

Общата полезна площ в общината за 2020г. е 579 716 м2, от които жилищна – 486 160 м2 и 

такава със спомагателни функции – 93 556 м2. За периода 2015-2020г. полезната площ на 

жилищата се е увеличила с над 30 000 м2.  

 

 Фигура 5. Полезна площ на жилищата към 31.12.2020 г. 

 
 

По отношение на материала, от който са изградени жилищните сгради и имайки 

предвид ниското застрояване в общината, преобладават тухлените сгради (5 205), следвани 

от тези, изградени от „други“ материали (395 бр.), стоманобетонни – 285 и най-малко са 

панелните сгради – 177 на брой. 
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Фигура 4. Жилищни сгради по материал на външните стени на сградата към      

31.12.2020 г. 
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По форма на собственост, най-голям е делът на жилищата, които са собственост на 

частни физически лица – 97 %. Жилищата, собственост на частни юридически лица, както и 

държавните и общински жилища имат незначителен брой. Тази тенденция е видима и от 

данните за последните 5 години. 

 

          Фигура 6.  Жилища по форма на собственост към 31.12.2020 г. 

 
 

 

През 2020 г. броят на въведените в експлоатация сгради е 49, като 41 от тях са нови 

сгради, а 8 - разширени съществуващи сгради. В сравнение с предходните години се 

наблюдава увеличаване на новите въведени в експлоатация сгради. 
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1.3. Транспортни връзки за достъп до социалните услуги и обезпечаване на ползването 

им 

 

Транспортната инфраструктура е основен фактор за цялостното развитие на община 

Божурище. За да се постига икономически растеж във всички сфери е нужна добра 

обезпеченост с транспортна инфраструктура. Основен фактор за нейното развитие на 

територията на община Божурище е географското положение и характеристиките на 

релефа. В обхвата на общината и Столичната агломерация преминават три паневропейски 

транспортни коридора - № 4, № 8 и № 10. 

 

Пътна мрежа  

Пътната мрежа на територията на общината включва както републикански, така и 

местни /общински/ пътища.  

 

Като главни транспортни оси от републиканската пътна мрежа, могат да се 

определят:  

 Трасето на I-8 /Е-80/ /Калотина – София/ преминаващо през източната част на 

общината и осигуряващо достъп до столицата и връзка с Република Сърбия през 

ГКПП Калотина. 

Калотина – София от км. 30+995 до км 43+560. Габарит 14.00 м., състоянието на 

настилката е добро. Пътят преминава през населеното място Хераково. 

 III-638 /Гурмазово – Златуша/, преминаващ по направлението изток-запад през 

територията на общината и достигащо общинския център Брезник. От км. 8+860 до 

км. 28+889. Пътят преминава през селата Златуша, Росоман, Пожарево, Гурмазово и 

град Божурище. 

Преобладаваща за общината е общинската пътна мрежа, която осъществява в 

достатъчна степен свързаността между отделните населени места. 

 

Таблица 5. Общинска пътна мрежа в община Божурище 

№ по 

ред 

Път № Стар /и/ 

номер /а/ 

Наименование       Километри 

   от км.    до км. 

Дължина 

1 SFO1400 81011 /II – 81/ Костинброд – Граници общ. 

(Костинброд – Божурище) - Пролеша – 

Хераково /SFО3024/ 

6.000 10.600 4.600 

2 SFO2020 81115/3&4/ /I-8/ Божурище – Граница общ. (Божурище 

– София град) - /I-8/ 

0.000 3.250 3.250 

3 SFO2021 81123 /I-8/ - Храбърско 0.000 4.500 4.500 

4 SFO2022 81125 /I-8/ - Белица 0.000 2.000 2.000 

5 SFO3024 81127 /I-8/ - Бобен – Хераково /SFO1400/ 0.000 2.800 2.800 

6 SFO3027 M3 ново /I-8, Сливница – Божурище / - мах. Черна 

бара 

0.000 0.400 0.400 

7 SFO3214 81114/1&2/, 

81115 /1&2/ 
/I-8/ жп гара Драгоил - Драгоман – 

Граница общ. (Драгоман – Сливница) - 

Сливница – Граница общ. (Сливница – 

Божурище) - /SFO2021/ 

25.000 27.700 2.700 

   Обща дължина: 20.250 
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Железопътен транспорт 

 

Железопътна линия 1 Калотина – запад – Волуяк – София – Пловдив – 

Димитровград – Свиленград преминава транзитно в северната периферна част на общината 

като най-близко разположените гари са разположени на територията на общината. 

Железопътната инфраструктура в общината е представена от главна железопътна 

линия № 6  по направление Волуяк – Разменна – Батановци и Радомир - Гюешево /160 км./ 

като в рамките на общината дължината ѝ е /23.095 км./. Тя е единична железопътна линия /с 

изключение на участъците София – Волуяк и Батановци – Радомир/, електрифицирана /от 

София до Радомир/ и с нормално междурелсие /1435 mm/.  

На територията на общината преминава и част от железопътна линия № 13 по 

направление  Волуяк - Банкя като в рамките на общината дължината ѝ е /1.009 км./. 

Общата дължина на железопътните линии в общината е 24.104 км. 

В община Божурище автобусният транспорт е добре организиран и задоволява 

напълно потребностите на населението. 

Анализът на транспортната достъпност показва, че всички общински центрове около 

Община Божурище са в границите на 30 минутен автомобилен изохрон с изключение на 

град Перник и град Брезник. 

Анализът на транспортната достъпност на територията на община Божурище 

показва, че по-големите населени места попадат в ареала на град Божурище в рамките на 16 

минутен автомобилен изохрон, докато за останалите населени места на  територията на 

общината – 33 минутен автомобилен изохрон, което може да се счита за много добра 

транспортна достъпност. 

 

Автобусни линии 

 

За подобряване на транспортната достъпност и връзката на община/град Божурище с 

град София в столичната агломерация е обособена междуградска линия № 54 

/Метростанция „Сливница“ – Божурище – пътен възел Калотина/. 

За подобряване на транспортната достъпност и осъществяване на ежедневните 

трудови пътувания в общината, са открити следните автобусни линии, съгласно 

общинската транспортна схема са представени три линии: 

 

 София – Божурище – Храбърско; 

 София – Божурище – Хераково; 

 София – Божурище – Пожарево – Златуша – Делян. 

 

  Трудови пътувания, транспортна достъпност 

 

Основните трудови пътувания в рамките на общината са съсредоточени в посока от 

периферно разположените в селскостопанския/горски хинтерланд населени места към 

основните центрове на растеж в общината – град Божурище и близко разположените по-

големи населени места. 

Ежедневни трудови пътувания се осъществяват и от общинския център – град 

Божурище към съседните общински центрове, както и към столичния център – град София,  

разположен в непосредствена близост. 
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2. Образование  

 

Образователна инфраструктура  

   

Детски градини 

 

В община Божурище функционират две детски градини, и двете разположени в град 

Божурище - ДГ „Буратино”  и  ДГ „Детелина“, като ДГ „Детелина“ има филиал в село 

Храбърско с една смесена група. 

Обезпечеността с места към момента е достатъчна, като за учебната 2021/ 2022 г. 

броят на децата в детските градини е 420. Забелязва се увеличение на децата, спрямо 

предходните години, но за момента обезпечеността е достатъчна. Броят на педагогическия 

персонал в детските градини също е нараснал – към 2022 г. е 33.  

   

   Фигура 7. Брой деца в детските градини в община Божурище за периода 2015-2022 г. 
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В община Божурище функционират  2 общообразователни училища: 

 

 СУ „Летец Христо Топракчиев“ – гр. Божурище; 

 ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” – с. Хераково. 

 

Броят на учащите в учебните заведения в последните три години бележи ръст, като за 

учебната 2021/2022 г. е 679 учащи. По отношение на учащите по групи класове, най – голям 

е делът на учениците I – IV клас, следвани от тези в класовете V – VIII клас и най-малък е 

делът на учащите средно образование IX – XIII. 

 

За учебната 2021/2022г., в община Божурище броят на преподавателите в училищата 

е 93, която бележи увеличаване спрямо предходните години, като учителския персонал за 

учебната 2016/2017 г., например е бил 69 бр. учители.  

 

Обезпечеността с учебни институции и детски градини в община Божурище е добра, 

но се установява необходимост от разширяване на сградния фонд на СУ „Летец Христо 

Топракчиев“. Близостта до столицата и разнообразните възможности за обучение, привлича 

голяма част от учащите, особено в основните и средни класови групи. Следва да се 

продължат дейностите, насочени към подобряване качеството и достъпа до образование, 
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като се реализират проекти за модернизация на учебния процес, подкрепа и разширяване на 

извънкласни и извънучилищни форми на заниманията на деца и младежи и обучения и 

ориентация на младото поколение към професии от местно значение и професии с трудова 

реализация. 

 

 

3. Здравеопазване 
 

Здравна инфраструктура  РОО 

На територията на община Божурище функционира медико – диагностична 

лаборатория „Д-р Филевски“. Личните лекари и лекарите – специалисти, ползват кабинети 

в общинската сграда на поликлиниката. 

Непосредствената близост до столицата прави достъпността до болнична помощ 

бърза и сравнително лесна и компенсира липсата на болнично заведение на територията на 

общината. 

От декември 2017 г. е открит филиал на Спешна медицинска помощ в гр. Божурище, 

който обслужва територията на общината. Филиалът разполага с две линейки и 19 души 

персонал, разпределен в 6 екипа. До края на 2017 г. общината се обслужва от филиала на 

ЦСМП-София в гр. Костинброд.  

На територията на общината функционират две аптеки, разположени в общинския 

център, едната от които е общинско помещение отдавано за аптека. 

  

Осигуреност с лекари 

 

Лекарите в община Божурище са 8 на брой, в това число общопрактикуващите 

лекари, които са 5.  

 

Населението, обслужвано от  един лекар на територията на община Божурище, към 

2019 г. е 944 души, като тенденцията е броят им да се увеличава през последните години. В 

сравнение със стойностите на показателя за областта и общината, обезпечеността с лекари е 

около три пъти по-ниска.  

Населението, обслужвано от  един лекар по дентална медицина на територията на 

община Божурище, към 2020 г. е 1699 души, като през последните години тази стойност 

варира в малки граници. Осигуреността със стоматолози е доста по-ниска в сравнение с 

този показател за страната (за 2020 г. са 5 на брой).  

 

Детски ясли 

Към структурата на здравеопазването спадат и детските ясли. В град Божурище 

функционират две детски яслени групи, които са към детските градини и са единствените 

за общината. За учебната 2021/2022 г., местата в детските яслени групи са 46, които са 

запълнени. 

Секторът здравеопазване в община Божурище се отличава с по-ниска осигуреност с 

лекари, спрямо средното за областта и страната. Заведения за болнична помощ няма, но 

близостта до столицата компенсира тяхната липса. Заведенията за извънболнична помощ и 

аптеките са разположени в общинския център. Положителна тенденция в развитието на 

сектора е откриването на филиал за спешна медицинска помощ в гр. Божурище. 
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VIII. Информация и прогноза за необходимите служители за 

извършване на дейността по предоставяне на социални и 

интегрирани здравно-социални услуги 
 

 

1. Информация за текущото състояние на работещите в социалните и 

интегрираните здравно-социални услуги, действащи на територията на 

общината 
 

Наблюдавано жилище „Заедно“ 

 

Общата численост на служителите за извършване на дейността по предоставяне на 

социални услуги в Наблюдаваното жилище е 2 /двама/ служители, а длъжностите по щатно 

разписание са:  

 

 Директор /психолог/ – 1 бр.;  

 Домакин – шофьор – 1 бр. 

 

По коефициента за численост на персонала, няма възможност да бъдат назначени 

повече служители в съответната услуга. 

 

2. Информация, относно регистрираните безработни лица на територията 

на общината 
 

 За периода 2017г.- 2021г., в Дирекция „Бюро по труда“ град Сливница са 

регистрирани следния брой безработни лица, от община Божурище: 

 Към 31.12.2017г. регистрираните безработни лица са 89 броя, като от тях 26 бр. лица 

са с висше образование; 

 Към 31.12.2018г. регистрираните безработни лица са 59 броя, като от тях 17 бр. лица 

са с висше образование; 

 Към 31.12.2019г. регистрираните безработни лица са 76 броя, като от тях 18 бр. лица 

са с висше образование; 

 Към 31.12.2020г. регистрираните безработни лица са 113 броя, като от тях 31 бр. 

лица са с висше образование; 

 Към 31.12.2021г. регистрираните безработни лица са 80 броя, като от тях 26 бр. лица 

са с висше образование. 

 Данните са получени от Дирекция „Бюро по труда“ гр. Сливница, съгласно писмо с 

изх. № 10-18-14-1011#1/28.02.2023г. 

 

 3. Прогноза за необходимите служители за извършване на дейността по 

предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги 
 

Необходимият ресурс от кадри и специалисти, които осигуряват предоставянето на 

качествени социални услуги в общността, като изискване е отразено в Методика за 

определяне длъжностите на персонала в общността и специализираните институции. 
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Финансовото осигуряване се извършва съобразно единния разходен стандарт по 

изискванията на ЗДБ и ЗПФ.  

 

IX. Прогнозиране и планиране на необходимите социални и 

интегрирани здравно-социални услуги 
 

Максималният брой на потребителите на всички социални услуги по чл. 12 и чл. 15 от ЗСУ, 

за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет, са 

определени автоматично в шийт „Карта“ от Приложение № 5- критерии. 

 

ОБОБЩЕНА ТАБЛИЦА 

 

Максимален брой на потребителите на социалните услуги, за които се осигурява 

изцяло или частично финансиране от държавния бюджет, по видове социални услуги 

 

 

1 Максималният брой на потребителите на общодостъпните социални 

услуги по чл. 12, ал. 2, т. 1 от ЗСУ е: 

4 

2 Максималният брой на потребителите на общодостъпните социални 

услуги по чл. 12, ал. 2, т. 2 от ЗСУ е: 

5 

3 Максималният брой на потребителите на социалната услуга 

информиране и консултиране по чл. 15, т. 1 от ЗСУ е: 

14 

4 Максималният брой на потребителите на социалната услуга 

застъпничество и посредничество по чл. 15, т. 2 от ЗСУ е: 

10 

5 Максималният брой на потребителите на социалната услуга терапия и 

рехабилитация по чл. 15, т. 4 от ЗСУ е: 

17 

6 Максималният брой на потребителите на социалната услуга обучение 

за придобиване на умения по чл. 15, т. 5 от ЗСУ е: 

12 

7 Максималният брой на потребителите на социалната услуга подкрепа 

за придобиване на трудови умения по чл. 15, т. 6 от ЗСУ е: 

5 

8 Максималният брой на потребителите на социалната услуга дневна 

грижа за деца с трайни увреждания по чл. 15, т. 7 от ЗСУ е: 

6 

9 Максималният брой на потребителите на социалната услуга дневна 

грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания по чл. 15, т. 7 от ЗСУ 

е: 

17 

10 Максималният брой на потребителите на социалната услуга 

резидентна грижа за деца без увреждания по чл. 15, т. 8 от ЗСУ е: 

2 

11 Максималният брой на потребителите на социалната услуга 

резидентна грижа за деца с трайни увреждания по чл. 15, т. 8 от ЗСУ е: 

2 

12 Максималният брой на потребителите на социалната услуга 

резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства по чл. 

15, т. 8 от ЗСУ е: 

6 

13 Максималният брой на потребителите на социалната услуга 

резидентна грижа за пълнолетни лица с интелектуални затруднения по 

чл. 15, т. 8 от ЗСУ е: 

5 

14 Максималният брой на потребителите на социалната услуга 

резидентна грижа за пълнолетни лица с физически увреждания по чл. 

19 
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15, т. 8 от ЗСУ е: 

15 Максималният брой на потребителите на социалната услуга 

резидентна грижа за пълнолетни лица с деменция по чл. 15, т. 8 от ЗСУ 

е: 

3 

16 Максималният брой на потребителите на социалната услуга 

резидентна грижа за пълнолетни лица със сетивни увреждания по чл. 

15, т. 8 от ЗСУ е: 

1 

17 Максималният брой на потребителите на социалната услуга 

резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания 

по чл. 15, т. 8 от ЗСУ е: 

13 

18 Максималният брой на потребителите на интегрираните здравно-

социални услуги за резидентна грижа за деца с трайни увреждания с 

потребност от постоянни медицински грижи са: 

1 

19 Максималният брой на потребителите на интегрираните здравно-

социални услуги за резидентна грижа за пълнолетни лица с трайни 

увреждания с потребност от постоянни медицински грижи са: 

3 

20 Максималният брой на потребителите на интегрираните здравно-

социални услуги за резидентна грижа за възрастни хора в 

невъзможност за самообслужване с потребност от постоянни 

медицински грижи са: 

1 

21 Максималният брой на потребителите на социалната услуга 

осигуряване на подслон за бездомни лица по чл. 15, т. 9 от ЗСУ е: 

1 

22 Максималният брой на потребителите на социалната услуга 

осигуряване на подслон за лица в кризисна ситуация по чл. 15, т. 9 от 

ЗСУ е: 

1 

23 Максималният брой на потребителите на социалната услуга 

осигуряване на подслон за деца, пострадали от домашно насилие и 

деца – жертви на трафик по чл. 15, т. 9 от ЗСУ е: 

1 

24 Максималният брой на потребителите на социалната услуга 

осигуряване на подслон за пълнолетните лица, пострадали от домашно 

насилие и лица – жертви на трафик по чл. 15, т. 9 от ЗСУ е: 

1 

 

X. Изводи 
 

Данни за максималния брой потребители, генерирани в шийт Картата на Приложение 

№ 5 за община Божурище, са изведени в таблица №2. 

Таблица № 2 

№ Допустим максимален брой на потребителите по критериите 

 Дейност по чл. 15 от ЗСУ Максимален 

брой 

потребители 

1 информиране и консултиране (специализирана) 14 

2  застъпничество и посредничество 10 

3 терапия и рехабилитация 17 

4 обучение за придобиване на умения 12 

5 подкрепа за придобиване на трудови умения 5 
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6 дневна грижа за деца с трайни увреждания  6 

67 дневна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания 17 

8 резидентна грижа за деца без увреждания  2 

9 резидентна грижа за деца с трайни увреждания  2 

10 резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства 6 

11  резидентна грижа за пълнолетни лица с интелектуални 

затруднения 
5 

12 резидентна грижа за пълнолетни лица с физически увреждания  19 

13 резидентна грижа за пълнолетни лица с деменция 3 

14 резидентна грижа за пълнолетни лица със сетивни увреждания 1 

15 резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без 

увреждания 
13 

16 здравно-социални услуги за резидентна грижа за деца с трайни 

увреждания с потребност от постоянни медицински грижи са: 
1 

17 здравно-социални услуги за резидентна грижа за пълнолетни лица 

с трайни увреждания с потребност от постоянни медицински 

грижи  

3 

18 здравно-социални услуги за резидентна грижа за възрастни хора в 

невъзможност за самообслужване с потребност от постоянни 

медицински грижи  

1 

19 осигуряване на подслон за бездомни лица 1 

20 осигуряване на подслон за лица в кризисна ситуация 1 

21 осигуряване на подслон за деца, пострадали от домашно насилие 

и деца, жертви на трафик 
1 

22 осигуряване на подслон за пълнолетни лица, пострадали от 

домашно насилие и лица жертви на трафик 
1 

 

 

Към момента на изготвяне на Анализа, на територията на община Божурище  

функционира 1 брой държавно делегирана дейност „Наблюдавано жилище Заедно“. 

Доставчик е НПО – „Защитено жилище Заедно“, след проведен конкурс, обявен от 

Кмета на община Божурище, която след декомпозирането, ще функционира като 

център за предоставяне на комплекс от социални услуги за младежи от 18 до 25 

годишна възраст без увреждания. 

Съществуващите социални услуги за хората от уязвимите групи на територията на 

община Божурище не са достатъчни. Това става ясно, както от демографската 

статистика за възрастта на жителите на общината, така и от получените данни в 

Приложение №5, шийт картата.  

 

Установената необходимост от разкриването на нови социални услуги, делегирани от 

държавата дейности е следната: 

 

 Информиране и консултиране и обучение за реализиране на социални права и 

за развиване на умения и мобилна превантивна общностна работа, 

 информиране и консултиране /специализирано/,  

 застъпничество и посредничество,  

 терапия и рехабилитация,  
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 обучение за придобиване на умения 

 подкрепа за придобиване на трудови умения 

Изброените услуги могат да се предоставят в Център за предоставяне на комплекс от 

социални услуги за лица и деца, следователно на територията на община Божурище 

има потребност от разкриване на съответната услуга. За предоставянето на другите 

услуги се изисква сграден фонд, с какъвто община Божурище не разполага. 

 

 

Таблица № 1 

 

Трансформиране на съществуващите социални и интегрирани здравно-социални 

услуги (ИЗС) услуги в община Божурище, област Софийска 

Наименование на социалната и/или 

ИЗС услуга 
Съществуващ брой места 

Наблюдавано жилище „Заедно“ 6 

Декомпозиране на съществуващата 

социална или ИЗС услуга по дейности, 

съгласно чл. 15 от ЗСУ 

Брой места, изчислени на 

база % предоставяне на 

дейностите по чл. 15 в 

съществуващата социална 

или ИЗС услуга % 

резидентна грижа за младежи от 18 до 

25г. възраст без увреждания 

 

 

                                             6 100 

информиране и консултиране 

(специализирано) 

 

0,6 10 

застъпничество и посредничество 0.3 5 

   

 

1. На базата на направения Анализ, стана ясна необходимостта от разкриване на 

комплекс от социални услуги, които ще се осъществяват в Център за 

предоставяне на комплекс от социални услуги за младежи от 18 до 25 годишна 

възраст без увреждания (социална услуга по чл. 15, т. 8, т. 1, и т. 2 от ЗСУ) – 

максимален брой потребители, съгласно таблицата за критерии -6.  

 

2. На базата на направения Анализ, стана ясна необходимостта в община Божурище 

да бъде разкрита нова социална услуга, а именно - Център за предоставяне на 

комплекс от социални услуги за лица и деца (социална услуга по чл. 15, т. 1, т. 2, 

т. 4, т. 5 и т. 6 от ЗСУ) – максимален брой потребители, съгласно таблицата за 

критерии – 14; 10, 17, 12, 5. 

 

В таблица №3 са посочени допустимия максимален брой на потребителите на 

съответните услуги. 
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Таблица № 3 

Социална услуга по чл. 15 от 

ЗСУ 

Общ брой 

на 

наличните 

места 

Допустим 

максимален 

брой 

потребители

/места 

Действия на община 

Божурище 

Информиране и консултиране 

/специализирана/ 

1 14 Възможно увеличаване 

на броя места до 

посочения минимален 

размер в Наредбата за 

качеството на 

социалните услуги 

Застъпничество и посредничество 1 10 Възможно увеличаване 

на броя места до 

посочения минимален 

размер в Наредбата за 

качеството на 

социалните услуги 

Терапия и рехабилитация 0 17 Възможно увеличаване 

на броя места до 

посочения минимален 

размер в Наредбата за 

качеството на 

социалните услуги 

Обучение за придобиване на 

умения 

0 12 Възможно увеличаване 

на броя места до 

посочения минимален 

размер в Наредбата за 

качеството на 

социалните услуги 

Подкрепа за придобиване на 

трудови умения 

0 5 Възможно увеличаване 

на броя места до 

посочения минимален 

размер в Наредбата за 

качеството на 

социалните услуги 

 

Предвид гореизложеното, се извеждат следните предложения на община Божурище за 

социалните услуги, които да влязат в Националната карта на социалните услуги: 

 

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги, Закона за личната 

помощ, Закона за хората с увреждания, Наредбата за качество на социалните услуги и на 

база обобщените данни за потребностите на населението на община Божурище, се 

установява необходимостта от разкриване на следната нова социална услуга, считано 

от 2024 година: 
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I. Център за предоставяне на комплекс от социални услуги за лица и деца 

(социална услуга по чл. 15, т. 1, т. 2, т. 4, т. 5 и т. 6 от ЗСУ) – максимален 

брой потребители, съгласно таблицата за критерии – 14; 10, 17, 12, 5. 

 

 

Комплекс за социални услуги  2 

(КСУ2)    

услуги по чл.15 от ЗСУ брой  потребители брой персонал 

Информиране и консултиране и 

обучение за реализиране на 

социални права и за развиване на 

умения и мобилна превантивна 

общностна работа 

 

9 1 

Информиране и консултиране 

/специализирано/ 

13 
1 

Застъпничество и посредничество 
9 

2 

Терапия и рехабилитация 
17 

5 

Обучение за придобиване на 

умения 

12 
2 

Подкрепа за придобиване на 

трудови умения  

5 
0 

 

Персоналът, необходим за предоставяне на съответната услуга е в съответствие с 

изискванията на Наредбата за качество на социалните услуги. 

 

Целта на Анализа на потребностите от социални услуги на общинско ниво, които 

се финансират изцяло, или частично от държавния бюджет в община Божурище и 

последващото планиране, за разкриване на необходимите социални услуги, е да 

допринесе за повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване 

на бедността, както и до трайна интеграция на уязвимите групи чрез реализацията на 

комплексни мерки и прилагането на интегриран подход. Специфичните цели са 

насочени към подкрепа за социално включване, чрез изпълнение на дейности и 

мерки, които ще улеснят достъпа до интегрирани здравно-социални услуги на 

жителите на община Божурище. 

 

XI. ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение № 1 – таблица желаещи 

Приложение № 2 – таблица образование 

Приложение № 3 – таблица здравеопазване 

Приложение № 4 – таблица персонал 

Приложение № 5 – таблица критерии 


