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Приложение 
към Решение № 230, 
взето с Протокол № 25 
от 07.07.2014 год. на ОбС 

Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на 

Община Кричим – 2014 г. 

С  промените  в  Закона  за  социално  подпомагане  и Правилника  за  приложение  на 
Закона  за  социално  подпомагане,  през  2010г.  Общинските  съвети  в  съответствие  със 
своите  правомощия,  приеха  стратегии  и  годишни  планове  за  развитие  на  социалните 
услуги на общинско ниво. 

Във връзка с разработването на Областна стратегия за развитие на социални услуги в 
област  Пловдив,  беше  изготвен  анализ  на  ситуацията  и  оценка  на  потребностите  от 
социални услуги на територията на община Кричим, приет с РЕШЕНИЕ № 218 , протокол 
№ 30 от 29.06.2010г. на Общински съвет – Кричим.. 

На  база  изготвения  анализ  се  отчете  необходимост  от  доразвиване  на  вече 
съществуващите  социални  услуги,  които  да  повлияят  или  отстранят  причините  и 
факторите  определящи  попадането  на  лица  и  семейства  в  рискови  и/или  потенциални 
рискови групи. Беше разработена Общинска стратегия  за развитие на социалните услуги 
на  територията  на  община  Кричим  за  периода  2011  –  2015  година,  която  след 
разглеждането й е приета от Общински съвет при община Кричим  с РЕШЕНИЕ  № 253, 
взето с Протокол № 37 от 28.01.2011г. 

Основна  цел  на  Общинската  стратегия  за  развитие  на  социалните  услуги  на 
територията  на  община  Кричим  за  периода  2011  –  2015  г.  е  предоставянето  на 
качествени социални услуги, достъпни за всички целеви групи. 
В изпълнение на стратегията ежегодно на вниманието на Общински съвет се предоставя 

годишен план за развитието на социалните услуги ведно с информация за изпълнението на 
плана за предходната година. 
По отношение изпълнението на годишния план за 2013 г., реализираното е, както следва: 

1.  На територията на общината през 2013 г. функционират  три социални услуги от 
типа  услуги  в  общността:  За  всяка  от  наличините  услуги    бяха  изготвени    и  приети  на 
Общински  съвет  годишни  планове  за  развите  за  2013  г.,  като  са  заложени  конкретни 
дейности с разпределени отговорности  и времеви рамки за изпълнение. 

•  Център за обществена подкрепа с капацитет 30 случая и се финансира като 
делегирана от държавата дейност ; 

През  2013  г.  услугата  работи  ефективно,  като  заложените  цели  са  изпълнени  в 
достатъчна  степен.  През  2013г.  в  съответствие  с  плана  за  развитие  на  ЦОП  –  Кричим, 
екипа  премина  обучение  за  работа  по  програма  „Приемна  грижа  и  Осиновяване”,  в 
резултат  на  което не  само  се  разшири  обхвата  на  предлаганите  услуги,  но  и  се  повиши 
капацитета на служителите. 

•  Дневен  център  за  стари  хора  с  капацитет  35  лица  и  се  финансира  като 
делегирана от държавата дейност  ; 

Дейността    на  Центъра  е  насочена  към  предоставяне  на  комплекс  от  услуги  на 
възрастни  хора  на  пенсионна  възраст,  насочени  към  създаване  на  условия  за  пълно 
обслужване  на  потребителите,  във  връзка  с  удовлетворяване  на  техните  ежедневни  и
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рехабилитационни потребности, както и на техните нужди от организиране на свободното 
време,  лични  контакти и  социални  умения  с оглед  оказване на взаимопомощ,  ефективна 
закрила  и  социална  интеграция  на  клиентите;  предоставяне  на  алтернативни  форми  на 
социални услуги . 

•  Домашен социален патронаж 45 лица – финансира се от общински бюджет. 

2. През 2013 г. на територията на общината не  са откривани нови социални услуги, 
закривани  или преструктурирани такива. 

3.  Като  други  дейности  за  развитие  на  социалните  услуги  се  разглеждат  програми  и 
проекти  за „Обществена трапезария”  ,  „Личен асистент” и „Домашен помощник”, които 
функционираха през 2013г. Тези услуги ще са в полза на рисковите групи и през 2014г. 

Фактът,  че  община  Кричим  е  обособена  като  самостоятелна  структурна  единица 
като  на  територията  й  освен  град Кричим  няма  други  населени места,  прави  наличните 
социални услуги достъпни за всички потребители. 

3.През 2013 г. на територията на общината се предлагаха и услуги по проекти , които 
са  в  полза на  хората  в  неравностойно  положение    „Обществена  трапезария”  ,  „Личен 
асистент”  и  „Домашен  помощник”.  Община  Кричим  е  отворена  да  работи  по  подобни 
проекти и през 2014 г. 

Факта, че община Кричим е обособена като самостоятелна структурна единица като 
на  територията  й  освен  град  Кричим  няма  други  населени  места,  прави  наличните 
социални услуги достъпни за всички потребители. 

Изготвен  е  годишен  план  за  развитие  на  наличните  услуги  на  територията  на  Община 
Кричим за 2014г. както следва: 

  ПРИЛОЖЕНИЕ  №  1  –  Годишен  план  за  развитие  на  Център  за  обществена 
подкрепа – 2014; 
 ПРИЛОЖЕНИЕ №2   Годишен план за развитие на Дневен център за стари хора 

– 2014г.; 
  ПРИЛОЖЕНИЕ  №  3  –  Годишен  план  за  развитие  на  Домашен  социален 

патронаж – 2014г.


