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Наредба за предоставяне на социалната услуга „Асистент на 
хора с трайни увреждания” – нов „римейк” на националната 
програма „Асистенти на хора с увреждания”, продуциран и 
изпълнен от Столична община 
 
Ваня Пандиева 
София, април 2007 
 
Очаквайте съвсем наскоро из софийските дирекции за социално подпо-
магане премиерата на последния римейк1 на националната програма 
„Асистенти на хора с увреждания”, благословен и подкрепен от мъдри 
мислители и спомоществователи в Столична община, разбирай юристи, 
съветници, чиновници, все хора, разбиращи от социални дела и пробле-
ми на гражданите в беда.  

 
Ще бъде ли посрещната общинската премиера с бурни аплодисменти и 
възторжени медийни репортажи за щастливи и благодарни софиянци, 
които са очаквали Тяхната община да се погрижи за тях точно по този 
начин – с повторение на една вече отработена практика, която измерва 
резултати всякакви, но не и броя на хората с увреждания, започнали да 
водят независим живот? 
 
Ще бъде ли така наречената наредба за социалната услуга „Асистент 
на хора с трайни увреждания” хитово издание, което ще предизвика 
опашки пред „салоните” на социалните служби от хора, отчаяно нуждае-
щи се от асистенти? Дали колегите на Бойко Борисов от други общини 
ще потърсят полезни съвети за разпространение и приложение на на-
редбата и по техните населени места? Ще разберем и това, макар че е 
все още рано е да се каже, но май други са важните въпроси в случая.  

 
Всъщност, кому е нужен подобен римейк, когато залогът се измерва в 
реални човешки истории, а не в проости рейтинги и значими политичес-
ки дивиденти, гордо отчетени пред „Европа” добри практики и... зависи-
ми хора с увреждания с ниско самочувствие и обидно нисък стандарт на 
живот.  

 
Щом оригиналното издание, при това национално, на програмата „Асис-
тенти на хора с увреждания” е толкова добро, защо е нужно да се разпи-
ляват ограничени ресурси, за да се създава нещо, което вече е измис-
лено? Не е ли много по-лесно вместо да се умува над цяла наредба с 
всичкия описан в нея допълнителен разход за още администрация, Сто-
лична община просто да си разработва проекти за лични и социални 
асистенти, чрез които “онеправданите” хора с увреждания да се радват 
на качествена (ако идва от личен асистент като мама, татко или кака) и 

                                                            
1 Римейк – разновидност на оригиналния продукт, представена от различен автор 
в различно време, но със запазен сюжет и логическа рамка. 
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професионална (ако идва от специално обучен социален асистент) гри-
жа. Е, вярно, че както повеляват условията на програмата, тя може да 
бъде предоставяна само в делнични дни, но нали и самите хора с ув-
реждания живеят по-тихо и спокойно, „радвайки” се на сигурността на 
техните домове, където предимно преминава времето им.  
 
Вероятно е обяснимо изкушението да препишеш нещо, като го пораз-
красиш с някои и други витиевати изрази и дефиниции, прилежно подре-
дени в членове и алинеи и го наречеш нова европейска услуга за хора с 
увреждания. Истината е обаче, че голяма част от хората с увреждания 
не искат да продължават да бъдат пасивни обекти на обгрижване от 
страна на някой „експерт”. Голяма част от хората се бориха, надяваха 
се и чакаха Столична община да отвори пътя за развитие и у нас на схе-
мата „Лична помощ”, чрез която най-после ще имат възможност да орга-
низират сами собствения си живот, да взимат решения и да носят отго-
ворност за тях. В отговор на това, те получиха общинска наредба за на-
пълно „нова” социална услуга „Асистенти на хора с трайни увреждания”, 
в която четем: „Асистентът е физическо лице, извършващо дейности 
насочени към социална работа и консултации на ползвателите свър-
зани със задоволяване на потребностите от организация на свобод-
ното време и осъществяване на социални контракти. Асистентът 
извършва тези дейности в или извън дома включително и на работ-
ното място.” Всъщност „новият” рефрен е до болка познат и много-
кратно въртян стар дубъл от националната програма „Асистенти на хора 
с увреждания”, където в съвършено единство може да намерим същото 
определение за асистент.  

Излиза, че май хората с увреждания в България в представите на 
властимащите направо са си безнадежден случай. Не е разумно да им 
се предоставя свободата и отговорността сами да поемат рискове за на-
чина си на живот. За тяхно добро е да се осигури социална услуга, която 
ще ги „предпази” от тежестта на личния избор и индивидуални решения. 
Защо да мисля аз, като има кой друг да мисли?! 

Не е ясно обаче какво се случва с тези, които искат сами да мислят. Хо-
ра с увреждания, които имат „неблагоразумието” да поискат сами да ор-
ганизират свободното си време и осъществяването на контакти, да не 
говорим пък за очакваните последствия, ако  случайно дръзнат да дого-
варят условия със своите асистенти за нощно или празнично работно 
време. Защото хората с увреждания и тогава живеят – стават от легло-
то, ходят до тоалетна, хранят се, срещат се с приятели...  
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Общинската наредба за „асистенти” бе замислена и разписана от група 
хора с тежки увреждания в активна възраст, през далечната 2004 годи-
на, като схема на организиране на лична помощ (personal assistance), 
която ще им даде възможност да водят самостоятелен и независим жи-
вот. След близо три годишна одисея на просвещаване, убеждаване и 
уточняване на схемата, на път е да излезе нещо, което в дните около 
Великден те кара да се запиташ: ”Боже, аз ли криво ти се молих или ти 
криво ме разбра?”. Слава Богу, Столична община няма Божественото 
присъствие и сила. Лошото е, че хората от които зависят важните реше-
ния, понякога припознават в себе си такава сила и власт като стават ав-
тори и продуценти на добре познати вече стари истории.  

 
Надявам се съвсем скоро да разберем каква ще е съдбата на общин-
ския римейк на „Асистенти за хора с увреждания”.  

 
А за зрителите, които не разпознават себе си в него, не им остава друго, 
освен да изградят свой собствен сценариен екип, като станат сами 
участници в нова, неиграна досега пиеса.  

 
Тогава публиката ще е щастлива, защото ще има избор, а разнообра-
зието ще прави живота на всички ни по-пълен и истински. 

 
 

 


