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ВЪВЕДЕНИЕ 
Стратегията  за  развитие  на  социалните  услуги  в  община  Кричим,  е 

стратегически документ, който обхваща  програмен период от 2016г. до 2020г. и 
има  за  цел  да  планира  развитието  на  социалните  услуги  в  общината,  като 
гарантира  равен  достъп  до  качествени  и  устойчиви  социални  услуги, 
съобразени с потребностите на населението на община Кричим. 

Стратегията е изготвена съобразно Закона  за социалното подпомагане, 
Правилника  за  прилагане  на  Закона  за  социалното  подпомагане  и  в 
съответствие  с  Областната  стратегия  за  развитие  на  социалните  услуги  в 
област Пловдив 20162020 година. Нормативната база урежда планирането за 
разкриване на нови социални услуги, закриване на вече съществуващи такива, 
промяна  на    капацитета  и  предоставянето  им  на  областно  и  общинско  ниво. 
Общинската  стратегия  за  2011г.  2015г.  постави  основата  на  планирането  за 
развитие  и  предоставяне  на  социални  услуги  на  територията  на  община 
Кричим, с цел устойчивото развитие на социалната политика по отношение на 
предоставянето  и  управлението  на  социални  услуги  в  общността.  Новият 
стратегически документ е продължение на Стратегията за 2011  2015  г.,  като 
основна  задача  е  да  се  гарантира  качественото  предоставяне  на  услуги, 
съобразени  с  нуждите  и  потребностите  на  населението  в  общината. 
Стратегията е съобразена с разработената Областна стратегия за развитие на 
социалните  услуги  в  област  Пловдив  за  периода  2016  –  2020  г.,  както  и  с 
основните приоритети заложени  в Общинския план за развитие 2014 2020г. 

МЕТОДОЛОГИЯ 
При разработване на стратегията е направено описание на  ситуацията в 

община  Кричим,  като  са  взети  под  внимание  демографските  процеси  и 
икономическото  състояние,  анализирани  са  рисковите  групи,  обследвано  е 
състоянието  на  мрежата  от  налични  социални  услуги.  Изготвен  е  план  за 
развитие  на  социалните  услуги  в  общината,  разпределени  са  ролите  и 
отговорностите  за  изпълнението  на  стратегията  ,  направени  са    изводи  и 
препоръки.  Настоящият  стратегически  документ  е  изготвен,  така  че  да  даде 
една  пълна  картина  на  потребностите  от  социални  услуги  в  община  Кричим, 
подробно описва наличните социални услуги и планира разкриването на нови, 
съобразно нуждите на рисковите групи в общината. 

Стратегията  е  разработена  въз  основа  на  действащото  национално 
законодателство  в  социалната  сфера.  Съобразена  е  с  националните 
стратегически документи,  които имат отношение към социалното подпомагане 
на хората в неравностойно социално положение и към социалната интеграция
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на  хората  с  увреждания,  както  и  с  националните  приоритети  в  развитието  на 
социалните  услуги,  насочени  преди  всичко  към  деинституционализацията  на 
деца, дългосрочната грижа за възрастни и децентрализацията на услугите. 

Стратегията утвърждава следните принципи и ценности при планирането 
и предоставянето на социални услуги: 

• Съответствие  на  социалните  услуги  с  международните  документи 
относно човешките права; 

• Недискриминация,  обществена  солидарност  и  толерантност  към 
всички социални групи; 

• Ефективност и ефикасност на социалните услуги и партньорствата; 
• Равен достъп до услуги за всички живеещи на територията на община 

Кричим; 
• Водещи интереси на потребителите при планиране и предоставяне на 

социални услуги; 
• Създаване  на  гъвкави  услуги,  съобразени  с  конкретните  нужди  и 

потребности на потребителите; 
• Иновативност  в  процеса  на  планиране  и  предоставяне  на  социални 

услуги; 
• Насърчаване на услугите в общността; 
• Деинституционализация; 
• Предоставяне на възможност за участие на потребителите в процеса 

на планиране и потребление на услугите; 
• Ефективност  и  прозрачност  при  усвояването  на  финансовите 

средства; 
• Надграждане и  усъвършенстване  на  съществуващи практики,  опит  и 

услуги; 
• Изграждане на мрежа от партньорства на местно ниво, с участието на 

всички заинтересовани страни; 
• Подкрепа  на  персонала  за  развитие  на  професионалната 

квалификация  и  умения  в  съответствие  с  новите  изисквания  и 
стандарти; 

• Законосъобразност  и  обвързаност  с  нормативната  уредба  на 
Република България – Конституция, Семеен кодекс, Кодекс на труда, 
Наказателен  кодекс,  Закон  за  закрила  на детето,  Закон  за  социално 
подпомагане,  Закон  за  местното  самоуправление  и  местната 
администрация,  Закон  за  интеграция  на  хората  с  увреждания,  Закон 
за  закрила от дискриминация и др.  както и  съответните  подзаконови 
нормативни актове. 

Стратегията  за  развитие  на  социалните  услуги  в  община  Кричим  е 
съобразена  с  потребностите  на  целевите  групи,  взема  под  внимание 
възможността за настъпване на промени в потребностите и целевите групи, и е 
отворен документ за изменения и допълнения.
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ОПИСАНИЕ НА СИТУАЦИЯТА В ОБЩИНА 
КРИЧИМ 

Природногеографска характеристика на общината. 

Община Кричим  се  намира в югозападната част на Пловдивска област в 
т.  нар.  Северна  родопска  яка.  Заема  част  от  Пазарджишко  Пловдивското 
поле  и  е  разположена  в подножието на  северните  склонове  на  Родопите. 
Общината граничи с общините  Стамболийски,  Перущица,  Родопи, 
Девин и Брацигово. 

На територията на общината освен град  Кричим  няма други населени 
места.  Град  Кричим  (230 м  н.  в.  и площ  250 ха) се  намира  на около 20 км 
югозападно от областния  център –  гр.Пловдив.  Общината  има  благоприятно 
географско  положение  с  отдавна  формирани  икономически  и 
административни  връзки  с  община  Родопи,  със  съседните  общини  – 
Стамболийски и Перущица и  с областния  център –  гр.Пловдив.Общината  има 
благоприятно  географско  положение  с  отдавна  формирани  икономически  и 
административни  връзки  с  община  Родопи,  със  съседните  общини  – 
Стамболийски  и Перущица и  с  областния център –  гр.Пловдив.Територията  е 
54 895 дка, като найголям е делът на горските земи – 28 410 дка, следван от 
земеделските  земи  –  19  758  дка  и  земи  за  добив  на  полезни  изкопаеми  – 
2925дка. 

Демографска характеристика на общината. 

Община Кричим обхваща площ от 54 895 кв.км. На територията ѝ освен 
град  Кричим  няма  други  населени  места.  Този  факт  определя  и  високата 
гъстота  на  населението:  158,44  души/кв.км,  което  е  повече  от  два  пъти  по 
високо  от  средните  стойности  за  страната  (66,2души  на  кв.км).По  брой  на 
население  община  Кричим  е  една  от  наймалките  в  Пловдивска  област.  По 
данни  на  Териториално  статистическо  бюро  Пловдив  към  01.02.2011  г.  в 
общината живеят 8 409 души. 

По  отношение  на  религиозната    структура  в  община  Кричим 
преобладава  населението,  изповядващо  източно  православие,  следвано  от 
общности,  изповядващи  исляма.  Голям  е  броят  на  жителите  на  общината, 
които не се самоопределят към нито едно от вероизповеданията в страната – 2 
837  жители  (36,7 %  от  преброените  лица).  Общината  е  с  20,1%  относителен 
дял на турския етнос и е сред четирите общини с относителен дял на турския 
етнос над средния за областта. Другите са Куклен (29,1%), Асеновград  (20,3%), 
и  Първомай  (8,6%).  Община  Кричим  и  община Пловдив  са  двете  общини на 
територията на област Пловдив, в които към 2008г. има положителен естествен 
прираст  на  населението.  В  резултат  на  неблагоприятните  последствия  от
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световната финансова и икономическа  криза започнала в средата на 2009г. е 
налице  намаляване на  раждаемостта в  цялата  страна  и в  частност  в  община 
Кричим, което води до отрицателният естествен прираст. След пика от 2010г., 
когато в общината са починали 29 души  (повече отколкото са се родили през 
2011г.), броят им намалява на 16 души или 1,9 на 1000 души, което е едно от 
найниските нива спрямо страната и областта. Намаляването на населението е 
един от основните неблагоприятни фактори за бъдещото развитие на общината 
по отношение на възпроизводствения потенциал. Затова следва да се обърне 
специално внимание на този показател, чието влошаване ще доведе до 
ограничаване на  работната  сила,  а  оттам и до  намаляване на  икономическия 
потенциал на територията на общината. 

По  отношение  на  възрастовата  структура,  община  Кричим  има  по 
благоприятна структура от тази на областта и страната. Това е общината с най 
голям относителен дял на младото население /до 15годишна възраст/  17,0 %, 
следвана от общините Перущица и Садово – по 15,2 %. 

Въпреки  това  найвисок  е  делът  на  жителите  на  възраст  над  65  год.  – 
16,58  %.  За  сравнение  процентът  на  населението  на  област  Пловдив  на 
възраст над 65 год., спрямо общия брой е18,65%. 

Важен за трудовия потенциал на общината е делът на населението под 
20  год.,който  за  община  Кричим  е  22,68 %,  от  населението  на  общината.  За 
сравнение, този дял в област Пловдив е само 18,25 %. 

Нарастващият брой и дял на старите хора (над 65 год.), в цялата страна 
и в частност в общината, поставя сериозни предизвикателства пред социално 
осигурителната  система,  системата  за  социално  подпомагане  и 
здравеопазването. 

Като  цяло  възрастова  структура  на  населението  в  областта  е  по 
благоприятна  от  тази  в  страната  и  се  характеризира  с  висок  дял  на 
населението  във  възрастовия диапазон от  15 до 64  год.,  от  която  основно  се 
формира и трудовият потенциал на областта. 

Община Кричим е със стойности малко над тези на областно ниво. 

Икономическо развитие на общината. 

Структуроопределящи отрасли на местната  икономика  са  “Индустрия”  и 
“Търговия,  ремонт  и  техническо  обслужване  на  автомобили,  мотоциклети,  на 
лични вещи и на стоки за домакинството”. Насоките за развитие на икономиката 
в общината следва да са преди всичко към използване на местните ресурси. 
Ключови за икономиката на общината са следните предприятия, работещи в 
отраслите: 

Хранителновкусовата  промишленост    представена  от  следните 

фирмите на територията на общината: 

1.  „КРИЧИМФРУКТ” ООД, с предмет на дейност  производство на сокове; 

2.  „МАВИШ” ООД, с предмет на дейност  хлебни изделия; 

4.  ЕТ „НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ – НИКИ”, с предмет на дейност   сладкарски 

изделия;
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5.  ЕТ „ПЛОДОСВЯТ – ГЕОРГИ ЩЕРЕВ”, с предмет на дейност  сладкарски 

изделия. 
Лека  и  преработваща  промишленост  –  посериозно  място  заемат 

следните фирми: 

1.  „СОЛВЕКС КП” ООД  производство на козметични продукти; 

2.  „НАГИ” ЕООД  хладилна техника; 

3.  „ТРЕНД ФЕШЪН ТЕКСТИЛ” ЕООД  горно облекло; 

4.  „ХРАМАР” ЕООД  метални изделия; 

5.  „КАТЦ БМ” ООД – машиностроене; 

6.  ЕТ „МИЛЧО РАНЧЕВ” – дървообработване; 

7.  „ДЕА  2004” ООД  обувно производство; 

8.  „ВОЛОС 05” ООД  дърводобив, дървообработка и търговия; 

9.  „А И Г ГРУП” ООД  дърводобив, дървообработка и търговия; 

10.„ДАФИ 90” ЕООД  шивашка дейност. 

Транспортна  фирма  с  местно  значение    е  „КРИЧИМ  ЕКСПРЕС”  ООД,  с 
предмет на дейност  автомобилен транспорт. 

Строителството  е  представено от фирма  “ДЮЛГЕР” ООД –  производител 

на инертни материали. 

Селското  стопанство  в  община  Кричим  изпълнява  важна  роля  за 

цялостното  ѝ  развитие.  Независимо  от  значителното  намаляване  на 

произведената  продукция,  през  последните  няколко  години,  този  отрасъл 

остава главен източник на доходи за поголяма част от населението на града. 

Един  от  основните  проблеми  на  сектора  е  негодността  на 

хидромелиоративната  мрежа  за  експлоатация.  Необходими  са  усилия  за 

решаване  на  проблемите,  свързани  с  напояването  и  поточно  на 

възстановяване на поливното земеделие.
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Туризмът  в  общината  е  слабо  застъпен,  но  това  не  означава,  че 
туристическите ресурси са ограничени. Налице е голям потенциал за развитие 
на  туризъм,  който  обаче  не  е  усвоен  в  достатъчна  степен.  Развитието  на 
алтернативни  форми  на  туризъм,  като  религиозен,  културен,  селски, 
опознавателен  е  предизвикателство  за  общинската  администрация  и 
туристическия бизнес, през настоящия програмен период 20142020г. 

Социална сфера 

Здравеопазването  в  общината  е  приведено  в  съответствие  със 
законовите изисквания на здравната реформа. На територията на общината са 
регистрирани и функционират: 
5 индивидуални лекарски практики, като в определени дни от седмицата идват 
специалисти,  които  практикуват  към  „Диагностичноконсултативен  център  3” 
ЕООД; 
1  амбулатория  за  индивидуална  практика  за  специализирана  медицинска 
помощ по акушерство и гинекология /АИПСМПАГ/; 
1  амбулатория  за  индивидуална  практика  за  специализирана  медицинска 
помощ по вътрешни болести и кардиология; 
5 амбулатории за индивидуална практика за първична помощ по дентална 
медицина /АИПППДМ/ и 2 групови /АГПППДМ/; 
2 Диагностично консултативни центъра /ДКЦ/. 
Всички лекарски кабинети се намират в сграда собственост на общината бивша 
поликлиника на гр.Кричим. 
1. ЕТ „Др Антоан Димитров – АИППМП”; 
2. ЕТ „Др Антоанета Атанасова – АИПИПМП”; 
3. „АИПСМПВБК – Др Димитър Иванов” ЕООД; 
4. АИППМП Др Мария Манолова Иванова” ЕООД; 
5. ЕТ „ Др Емилия Караиванова – АИППМП”; 
6. „АИППМП Др Сабри Льотев” ЕООД; 
7. Др Мохамад Аяд Аладиб – лекар по дентална медицина; 
8. ЕТ „Др Николай Александров Попадийски – АИПППДМ”; 
9. „АИПППДМ  Др Ангел Попов” ЕООД; 
10. „Др Черганови – АГПППДМ” ООД; 
11. ЕТ „Др Фиданка Янкулова – АИПСМПАГ”; 
12. „Диагностично консултативен център 3Пловдив”ЕООД; 
13. ДКЦ „Свети Георги” ЕООД; 
14. „АГПППДМ – ДЕНТАЛ ПОПОВИ 88“ ООД. 

В Общината няма изградена болница. Населението на общината ползва 
болнична  помощ  в  гр.Пловдив  и  гр.Стамболийски.  Независимо  от  това,  че 
здравеопазването  е  изцяло  на  издръжката  на  Националната  здравна  каса, 
общинското  ръководство  не  може  и  не  се  дистанцира  от  тази  социална 
функция. Проблемите на  здравеопазването  като материалнотехническа база, 
отчасти,  остават  проблем.  Качеството  на  здравните  услуги,  както  и 
осигуряването на квалифициран медицински персонал, извършващ първична и 
специализирана медицинска помощ, също остават задължение на общинското 
ръководство.
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Образование.  На  територията  на  община  Кричим  има  три  общински 
училища:  СОУ  „П.Р.Славейков”,  НУ  „Св.Св.Кирил  и  Методий”  и  НУ„Васил 
Левски”.  Приоритет  на  общината  е  въвеждането  на  професионално 
образование  и  обучение  след  седми  или  осми  клас  в  СОУ„П.  Р.  Славейков”. 
Реализирането на паралелки след 7 и 8 клас с професионална насоченост ще 
подпомогне  задържането  на  ученици  в  погорен  курс.  С  тази  цел  през  2013 
година  в  СОУ  „П.Р.Славейков”  е  създадена  профилирана  паралелка  със 
засилено  изучаване  на  английски  език.  На  територията  на  община  Кричим 
функционират и две  детски заведения ОДЗ  „Ралица“ и ОДЗ „Незабравка“. 

Социални  услуги.  В  община  Кричим функционират  следните  социални 
услуги: 

Център за обществена подкрепа с капацитет 30 случая. Финансира се 
като 
делегирана  от  държавата  дейност.  Центърът  за  обществена  подкрепа  е 
създаден  в  сградата  на  НЧ  “Пробуда  1912“,през  2008  г.,  със  средства  по 
програма ФАР на стойност 48 000 лв.услугите на центъра са насочени към деца 
и семейства в риск. 

Дневен център за стари хора с капацитет 35 лица. Финансира се като 
делегирана  от  държавата  дейност  и  е  създаден  през  2008  г.  Услугите  на 
Центъра са насочени към предоставяне на комплекс от услуги за възрастните 
хора на пенсионна възраст, с цел създаване на условия за пълно обслужване 
на  потребителите,  във  връзка  с  удовлетворяване  на  техните  ежедневни  и 
рехабилитационни потребности,  както и  на  техните нужди от  организиране на 
свободното  време,  лични  контакти  и  социални  умения  с  оглед  оказване  на 
взаимопомощ. 

Домашен социален патронаж е с капацитет 45 лица – финансира се от 
общинския бюджет. 

Обществена трапезария – услугата е разкрита по реда на чл.27, ал.3 
от  Закона  за  социално  подпомагане  и  насочена  към  90  лица  от  следните 
целеви групи: 
 лица и семейства на месечно социално подпомагане по реда и условията на 
чл.9 от ППЗМСП; 
 лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; 
 самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии; 
 скитащи и бездомни деца и лица в трудните за издръжка зимни месеци. 

Личен  асистент  –  услугата  се  предоставя  от  2011  г.,  във  връзка  с 
проект  „Подкрепа  за  достоен живот”  по ОП  „Развитие на  човешките ресурси”, 
Схема  BG  051PO0015.2.09  „Алтернативи”.  Чрез  реализирането  на  проекта  се 
цели създаване на условия за децентрализиране на услугата, която до момента 
традиционно е  предоставяна  от Агенцията  за  социално  подпомагане. Един от 
очакваните  основни  резултати  от  изпълняването  на  мерките  по  проекта  е 
постигането  на  промяна  в  разбирането  за  дейността  на  личния  асистент 
потребителите  и  техните  семейства  вече  да  я  възприемат  като  социална 
услуга, а не само като дейност, извършвана от членове на семейството. 

Наличните социални услуги са достъпни за всички потребители.
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АНАЛИЗ НА ГРУПИТЕ В РИСК НА ОБЩИНА КРИЧИМ 

Рискови групи деца 

‐  Деца в риск, отглеждани в специализирани институции. 

По  данни  от  Областната  стратегия  към  юни  2015  г.  пребиваващите  в 
специализирани институции  в  област Пловдив деца  на  възраст  от 0  до  18 
години са 147 (ДДЛРГ + КСЗУ), като към 2010 г. те са били общо 540. Деца 
от община Кричим не са настанявани в ДДЛРГ през разглеждания период. 
Проблемите  на  децата  от  тази  целева  група  са:  липса  на  връзка  и 
приемственост  между  семейството  и  институциите,  затвореност  на 
институциите,  недостатъчна  автономност  на  напускащите  институциите  и 
липса  на  мрежа  за  подкрепа.  Сериозен  проблем  е  невъзможността  на 
децата да се реинтегрират в биологичните семейства, както и ограничените 
възможности  за  осиновяване  поради  възрастта  и  етническия  произход  на 
децата. 

‐  Деца в риск, отглеждани в семейна среда – рискови групи 

Деца с увреждания, отглеждани в семейна среда; 

Деца с физически увреждания; 

Деца с множествени увреждания; 

Деца, изоставени на ниво родилен дом. 

‐  Деца в риск за отпадане от училище 

Основните идентифицирани нужди са: 

Включване на учениците в допълнителни форми за обучение; 

Ангажиране на свободното време на учениците; 

Увеличаване  на  привлекателността  на  училището  чрез  извънкласни 
занимания; 

Включване в масови училища; 

Работа със семейството за развиване на мотивация за образование. 

‐  Деца, отглеждани в семейства в риск 

Децата,  отглеждани  в  семейства  в  риск,  са  деца  в  многодетни  и  непълни 
семейства,  семейства  от  етнически  общности  в  неравностойно  положение, 
семейства  в  бедност,  семейства  с  липса  на  жилище  или  в  лоши  жилищни 
условия, дисфункционални семейства. 

‐  Деца на непълнолетни родители и майки под 18 години
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В тази целева група спадат млади родители и семейства, с които се работи 
за изграждане на умения за отговорно родителство и подкрепа при приемане и 
отглеждане  на  детето.  Често  тези  родители  се  нуждаят  и  от  допълнителна 
подкрепа,  за да могат да продължат образованието си и професионалното си 
развитие.  Към  целевата  група  спадат  и  непълнолетните  майки. 
Непълнолетните майки в община Кричим през 2011г. са 24 от общо раждания 
97, през 2014г съотношението е 11 непълнолетни майки  от общо 77 раждания. 
Намаляването  на  ражданията  от  непълнолетни  майки  спрямо  предишен 
период, може да се разглежда като процес от    тенденцията на намаляващата 
раждаемост,  но  може  да  е  и  резултат  от  работата  на ЦОП  Кричим  в  посока 
превенция на ранното майчинство. 

‐  Деца в многодетни семейства 

Децата  в  многодетни  семейства  са  част  и  от  групата  на  нередовно 
посещаващите училище, както и от тази на ранно отпадащите.Голяма  част от 
тях са от ромски семейства, живеещи в обособени общности и спазващи свои 
правила и традиции. За да се даде възможност за социално включване и за да 
имат равен шанс, е необходимо не само на тези деца да им се осигури достъп 
до  качествено  образование,  но  и  да  бъдат  мотивирани  да  се  образоват. 
Успоредно  с  това  обхващането  на  децата  на  многодетни  семейства  в  ранна 
възраст  в  детска  градина  и  в  целодневна  форма  на  организация  на 
образованието ще подпомогне в отглеждането им социално слабите родители. 

‐  Деца, жертви на насилие и трафик и получили полицейска закрила 

Към  юни  2015  г.  не  е  постъпила  количествена  информация,  както  на 
областно, така и на общинско ниво, но рисковата група е идентифицирана. 

‐  Деца, жертви на насилие 

В действителност броят на децата, жертва на насилие, е много поголям, 
но  постъпващите  сигнали  са  малко  поради  сложни  емоционални  връзки  и 
зависимостта  на  децата  от  родителите,  както  и  недостатъчната  култура  на 
идентифициране на различните форми на психическо и емоционално насилие и 
неглижиране на децата. 

‐  Деца на улицата и деца с отклоняващо се поведение 

Факторите, водещи до различни противообществени прояви и поведенчески 
проблеми на децата, са: ниският родителски контрол, раздялата в семейството 
– при разведени родители или родители в чужбина, бедност, безработица. Тук 
можем да набележим и един фактор, който често се пренебрегва, или трудно се 
идентифицира – приятелската и училищната среда.
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‐  Деца, настанени в семейство на роднини и близки 

Досегашният  опит  на  отдел  ЗД  към  ДСП  –  област  Пловдив  сочи,  че 
настаняването  на  дете  в  семейство  на  роднини  и  близки  е  изключително 
ефективна мярка за закрила и превенция на трайната институционализация. От 
друга  страна,  все  повече  нараства  броят  на  родителите,  които  проявяват 
безотговорно  родителско  поведение,  напускайки  пределите  на  страната  или 
създавайки ново семейство с други партньори, което води и до изоставяне на 
детето  поради  неоснователни  причини.  Предпочитана  мярка  на  закрила  е 
приемната  грижа,  която  не  е  достатъчно  развита  на  територията  на  област 
Пловдив.  Нуждата  от  доброволни  и  професионални  приемни  родители  се 
налага от специфичните потребности и оценката, извършена от отделите ЗД за 
децата, подходящи за настаняване в приемни семейства. Найвисок е броят на 
оценените  деца,  подходящи  за  приемна  грижа,  в  община  Пловдив.  Към 
момента на територията на община Кричим функционира едно професионално 
приемно семейство. 

Рискови групи възрастни 

‐  Лица с увреждания 

Област Пловдив се характеризира с наличието на относително голям брой хора 
с трайни увреждания – над 10% от пълнолетното население. За община Кричим 
през 2011г лицата с увреждания, обект на социално подпомагане са били 68, а 
към м. Юни 2015г. броят им е нараснал на 91, тоест имаме 33,82% увеличение 
на лицата с увреждания, които ползват социални услуги. 
Основните целеви  групи за лицата с увреждания включват: Лица с физически 
увреждания; Лица с множествени увреждания; Лица с психични заболявания. 

‐  Възрастни хора в специализирани институции 

На  територията  на  област  Пловдив  функционират  девет  институции  за 
възрастни  хора,  в  община  Кричим  няма  специализирани  институции  за 
възрастни, при необходимост се ползват тези на областно ниво. 

Общности и групи в неравностойно положение 

‐  Безработни 

Профили на безработните лица към 31.06.2015г. в община Кричим могат да 
се категоризират по следния начин: 

• Безработни лица с начално и пониско образование – 475 

• Безработни лица с намалена работоспособност – 10 

• Безработни младежи на възраст до 29 години – 132 

• Безработни лица над 55 години – 169
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• Безработни лица с регистрация над една година – 419 

Регистрираните безработни към 31.12.2011г. са били 661; към 31.12.2012г. 
726; към 31.12.2013г. – 733; към 31.12.2014. 719 и към 0.30.06.2015г. – 704 
души. 

‐  Етнически общности в неравностойно положение 

В  рисковата  група  са  включени  хора,  живеещи  в  обособените  ромски 
общности  в  община  Кричим.  В  ромските  квартали  са  налице  различни 
фактори,  подкрепящи  бедността  –  ранно  отпадане  от  училище,  ниско 
образование и квалификация на голяма част от жителите, трайна безработица 
и липса на трудови навици за част от тях, ограничени възможности за заетост, 
лоши битови условия, липса на достъп до здравни, социални, образователни 
услуги.  Допълнителен  фактор,  затрудняващ  развитието  на  общността,  е 
концентрацията. В тази група попадат семейства в неравностойно положение, 
чиито децата рискуват да  повторят модела  на  социална изолация на  своите 
родителите. За да се елиминира затвореният цикъл, е необходима комплексна 
интервенция, насочена срещу бедността, която да подпомогне семействата да 
осигурят шансове за социално включване и развитие на своите деца 

‐  Други рискови групи 

Голяма рискова група за община Кричим са пълнолетни лица под линията на 
бедност, получаващи целева помощ за отопление. През отоплителния сезон 
на  20102011г  помощи  за отопление  за  получили    721 лица,  а  през  периода 
20142015г  –  987лица,  тоест  броят  е  нараснал  с  266  или  в  процентно 
съотношение с 36,89%. 

Друга  рискова  група  са  деца  и  възрастни  хора  с  увреждания,  обект  на 
социално  подпомагане  към  30.06.2015  г.  В  община  Кричим,  децата  които 
получават  месечна  добавка  за  социална  интеграция  по  ЗИХУ  са  31, 
възрастните от тази група са 803 
Броят  на  хората  попадащи  в  пенсионна  възраст,  също  расте  с  бързи 
темпове.  Към  30.06.2015г.  общият  брой  на  пенсионери  в  община  Кричим  е 
2166 души. Задълбочава се проблемът с големия брой инвалидни пенсии, към 
края  на  30.06.2015г  техният  брой  за  общината  е  981,  от  които  364  са  лица 
ненавършили пенсионна възраст. 

СЪСТОЯНИЕ НА МРЕЖАТА ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В 
ОБЩИНА КРИЧИМ 

На територията на община Кричим функционират следните услуги от типа 
услуги в общността:
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1.  Център за обществена подкрепа 

Доставчик  на  услугата  е  община  Кричим.  Държавно  делегирана  дейност. 
ЦОП  Кричим  е  разкрит  през  2008  г.  по  проект  BG  2005/017353.01.02  за 
деинституционализация  посредством  предоставяне  на  услуги  в  общността 
по Проект „Предоставяне на социални услуги в общините Хисаря, Кричим и 
Съединение“.  Ползватели  на  услугата  са  деца  в  риск  от  изоставяне.  Към 
юни  2015  г.  реалният  брой  потребители  на  услугата  е  31  човека.  Не  са 
посочени чакащи ползватели. Републикански бюджет 100%. – 97 342 лв. 

Целеви групи: 
• Деца в риск от изоставяне и техните семейства; 
• Деца  със  специални  нужди  /  увреждания  и  заболявания  и  техните 

семейства; 
• Деца, живеещи в семейства с един родител; 
• Деца отпаднали от училище и техните семейства; 
• Деца в риск от отпадане от         училище (заради голям брой неизвинени 

отсъствия,  затруднения с учебния материал, други проблеми засягащи 
учебния процес) 

• Деца с проблемно и отклоняващо се поведение и техните семейства; 
• Деца в риск или жертва на насилие 
• Приемни семейства 
• Осиновители. От 2013г. екипът е обучен да прави оценка и обучение на 

приемни родители и кандидат осиновители. 

Капацитет: 30 основни потребители 

Съдържаниеосновни дейности, фокус на услугата 

  Програма  „Първична  превенция”  включва  дейности  и  услуги  за  промоция и 
обучение в семейно планиране и развитие на базови родителски умения. 

  Програма  „Семейна  подкрепа”  Развива  услуги  за  семейна  подкрепа,с  цел 
превенция на изоставянето. 

  Програма  „Алтернативи”  планира  организиране  на  клубни  дейности  за 
ангажиране на свободното време на деца в риск. 

  Програма „Моят избор” предвижда развитие на групови форми на работа за 
деца с отклоняващо се поведение. 

  Програма „Директна работа с деца” предоставя услуги за директна работа и 
консултиране на деца. 

  Програма „Да се върнем в клас”.
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  Програма „Аз мога сам” включва услуги за социална интеграция на деца със 
специални нужди ,увреждания и заболявания и подкрепа на техните семейства. 

  Програма  „Група  за  подкрепа  на  родители  на  деца  със  специални 
нужди,увреждания и заболявания”. 

 Програма „Социални умения” предвижда групова работа с деца и младежи от 
семейства в неравностойно положение. 
  От 2013г ЦОП работи по нова програма – „Приемна грижа и осиновяване” 
–  услугата  предлага  оценяване,  обучение    и  наблюдение  на  кандидат 
осиновители и приемници. 

2.  Дневен център за стари хора 

Доставчик на услугата е община Кричим. Услуга в общността. Стартира като 
делегирана  от  държавата  дейност  през  месец февруари  2008  г.  Потребители 
на  услугата  са  възрастни  хора,  живеещи  на  територията  на  община  Кричим. 
Реални ползватели към юни 2015 г. – 35 човека. Брой чакащи ползватели към 
юни 2015 г. – 17 човека. Етническият произход на ползвателите е български и 
турски. Републикански бюджет 100% – 54 055 лв. 

Целеви групи: 
Постоянно живеещи възрастни хора на територията на общината. 

Капацитет: 35 основни потребители 

Съдържаниеосновни дейности, фокус на услугата 

 здравно и социално консултиране 
 дневна грижа 
 осмисляне на свободното време 
 групова работа 
 рехабилитация /провеждане на лечебна гимнастика/ 

3. Домашен социален патронаж 

Доставчик  на  услугата  е  община  Кричим.  Услуга  в  общността.  Домашният 
социален  патронаж  функционира  от  1990  г.  и  включва  обществена  кухня  с 
дейност  осигуряване  на  храна  в  домовете.  Финансирането  е  от  общинския 
бюджет.  Потребителите  на  услугата  са  възрастни  хора  над  61  години  и 
инвалиди – първа и втора  група, живеещи на територията на община Кричим. 
Броят  на  реалните  ползватели  към  юни  2015  г.  е  27  души.  Не  са  посочени 
чакащи потребители. Общински бюджет – 100% – 68 518 лв.
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Целеви групи: 
Лица над 60 год. и инвалиди – първа и втора група. 

Капацитет: 40 основни потребители 

Съдържаниеосновни дейности, фокус на услугата 

  Доставка на храна. 
 Консултиране и индивидуална работа  с всеки нуждаещ се за социалната му 
адаптация и интеграция. Насочване на потребителя към ползване на соц.услуги 
в общността. 
  Помощ в домакинствотозакупуване на хранителни продукти и вещи от първа 
необходимост със средства на потребителя. 

4. Проект „Обществена трапезария” 

Доставчик на услугата е община Кричим. Услуга в общността. Във връзка 
със  спечелен проект  от 2009  г.  до настоящия момент  в  община Кричим се 
реализира проект „Разкриване на обществена трапезария“ по реда на чл. 27, 
ал. 3 от Закона за социално подпомагане, финансиран от фонд  „Социална 
закрила“. Броят на реалните ползватели към юни 2015 г е 90 човека и не са 
посочени  чакащи.  Финансирането  е  от  фонд  „Социална  закрила“  и  е  на 
стойност 13 041,00 лв. 

Целеви групи: 
• Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 

от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. 
• Лица с доказана липса на доходи и близки,които да се грижат за тях. 
• Самотно  живеещи  лица  и  семейства,  получаващи  минимални 

пенсии/пенсии  за  осигурителен  стаж  и  възраст,  пенсии  за 
инвалидност,наследствени пенсии,пенсии несвързани с трудова дейност/ 

• Скитащи и бездомни деца и лица. 

Капацитет: 90 основни потребители 

Съдържаниеосновни дейности, фокус на услугата 

Задоволяване потребностите от храна за хора, които не могат да си я 
осигуряват сами, подобряване качеството на живот и осигуряване на помощ и 
подкрепа на лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на 
чл.9 от ППЗСП и самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални 
пенсии. 

5. Личен асистент   проект „Нови възможности за грижа“
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Услугата е  за периода 18.05.2015  г. – 29.02.2016  г. Доставчик на услугата е 
АСП чрез Главна дирекция „Социално подпомагане“ и община Кричим. Община 
Кричим  е  партньор  на  АСП.  Бенецифиентът  е  АСП.  Услуга  в  общността. 
Финансирането  е  по  проект,  на  24.03.2015  г.  е  подписано  Партньорско 
споразумение №  BG0516051  за  изпълнение  на  проект  „Нови  възможности  за 
грижа“ по ОПРЧР 2014 – 2020 г. бюджетна линия 2014BG05М9ОP0012.2015.001 
„Нови  алтернативи“.  Капацитет  и  заетост  на  услугата:  1  680  ч.  Одобрената 
квота за община Кричим е 1 680 часа месечно за предоставяне на социалната 
услуга  „Личен асистент“  на  потребителите,  като  ползватели на  услугата  са 17 
бенефициенти  и  14  лични  асистенти.  Бенефициенти  на  програмата  са  хора  с 
увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване, хора над 65 
години  с  ограничения  или  в  невъзможност  за  самообслужване,  семейства  на 
деца  с  увреждания,  самотно  живеещи  тежко  болни  лица.  Броят  на  реалните 
ползватели  към  юни  2015  г.  е  31.  Чакащи  ползватели  са  посочени  17.  Не  е 
посочен етническият произход на потребителите. Финансирането е по проекта и 
възлиза на 60 398 лв. 

5.1  Проект „Независим живот” 

Целеви групи: 

Лица с увреждания и лица и лица над 65 год. в невъзможност за 
самообслужване 

Капацитет: 30 основни потребители 

Съдържаниеосновни дейности, фокус на услугата 

Подобряване  на  достъпа  на  хора  с  увреждания  и  хора  над  65  г.  в 
невъзможност  за  самообслужване  до  услуги  за  социално  включване  и 
здравеопазване 

ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ 

Основна стратегическа цел е предоставянето на социални услуги в семейна 
или  близка  до  семейството  среда.  С  качество  и  обхват  отговарящ  на 
потребностите на всички рискови групи. 

Водещи  в  дейностите  по  реализацията  на  настоящата  стратегия  ще  са 
следните основни ценности: 

• Повишаване  на  качеството  на  живот  на  всички  хора  в  риск  на 
територията на община Кричим; 

• Зачитане на човешките права и достойнството на отделната личност; 
• Недискриминация,  обществена  солидарност  и  толерантност  към  всички 

социални групи; 
• Съответствие  на  социалните  услуги  с  националното  законодателство  и 

международно признатите норми и стандарти;
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• При  планиране  и  предоставяне  на  социални  услуги  водещи  са 
потребностите и интересите на хората в риск; 

• Семейната  среда  е  основен  ресурс  за  преодоляване  на  социалното 
изключване и за развитие на потенциала на всеки индивид; 

• Грижата  да  се  предоставя  преимуществено  в  общността,  а  не  в 
институции; 

• Услугите трябва да са насочени както към превенция, така и за социално 
включване и деинституционализация. 

В  процеса  на  изпълнение  на  стратегията  ще  се  съблюдават  и  следните 
основни принципи: 

• Равен  достъп  за  всички  потребители  на  социални  услуги  и 
толерантност  в  общуването  с  всеки  нуждаещ  се  без  значение  на 
етническа  принадлежност,  пол,  увреждане,  възраст,  социално 
положение. Недискриминация,  обществена  солидарност  и  толерантност 
към всички социални групи. 

• Интегриран подход при предоставяне на подкрепа и  услуги. Целта 
на подкрепата за уязвимите групи е да доведе до повисоко качество на 
техния  живот,  което  означава  независимост  и  реално  участие  в 
социалния живот. 

• Междусекторно  взаимодействие.  мултидисциплинарен  подход  при 
работа  с  уязвимите  групи.  Качеството  им  на  живот  не  следва  да  се 
ограничава  единствено  до  социалната  сфера  и  мерките  за  подкрепа, 
предприемани в нея, то се постига чрез комбинация от услуги във всички 
публични сектори. 

• Координация  в  работата  на  институциите.  Успешната  политика  за 
подкрепа  на  уязвимите  групи  изисква  координация  в  действията  на 
институциите  на  различни  нива.  Координационните  механизми  са  ключ 
към постигане на тази цел. 

• Гъвкави  социални  услуги,  съобразени  с  конкретните  нужди  и 
потребности.  Да  се  предоставят  гъвкави  услуги,  съобразени  с 
конкретните нужди и потребности на потребителите, като наред с това са 
съобразени със законовата и нормативната уредба. 

• Ефективност и ефикасност на социалните услуги и партньорствата. 
Само предоставянето на качествени и ефективни услуги може да доведе 
до  получаване  на  реални  ползи  за  хората  от  уязвимите  групи. 
Ефективността  на  социалните  услуги  се  измерва  по  отношение  на 
постигнатото  социално  включване,  защитата  на  човешките  права  и 
достойнство  и  реалното  повишаване  на  качеството  на  живот.  Основен 
измерител  за  ефективността  на  социалните  услуги  не  следва  да  бъдат
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някакви  инструменти  на  социалното  инженерство,  а  удовлетвореността 
на ползвателите и техните семейства от ползваните услуги. 

• Финансиране,  ориентирано  към  потребителя.  Финансирането, 
ориентирано  към  потребителя,  гарантира  на  всяко  лице  в  уязвимо 
положение  достъп  до  услуги  за  подкрепа  и  му  дава  възможност  да 
реализира правото си на избор кой доставчик на услуги да предпочете. 
Основен  принцип  в  областта  на  финансирането  на  услугите  е 
ефективност и прозрачност при усвояването на финансовите средства. 

• Насърчаване  на  услугите  в  общността  и  ползване  на  услуги  от 
резидентен  тип  само  в  краен  случай.  Следване  на  подобна  логика 
означава да се търсят възможности нуждаещите се от подкрепа лица да 
я  получават  в  средата,  в  която  те  живеят.  Използването  на 
специализирани институции да се прилага като последна възможност. 

• Иновативност  и  приемственост  при  планиране  на  услуги  и  мерки. 
Социалните  услуги,  като  всеки  друг  вид  услуги,  трябва  да  търпят 
развитие и да комбинират добри и доказани практики с използването на 
новите достижения на човешката мисъл. 

Основни  направления  за  изпълнение  на  Общинската  стратегия  за 
развитие на социалните услуги в обищина Кричим. 

Направление 1: Превенция за деца и семейства с деца в риск. 

Обща  цел:  Да  се  подобри  грижата  за  децата  в  семейството,  като  се 
предотврати  появата  и  развитието  на  рискови  фактори  по  отношение  на 
децата. При анализирането на рисковите групи стана ясно,че към 30.06.2015г. 
деца от Кричим не са настанявани в ДДЛРГ и като цяло броят на настанените 
деца намалява на областно ниво, но това все още остава основен приоритет за 
област Пловдив. 

Приоритет : Да се предотврати изоставянето  деца в нужда. 

Мярка: Преките дейности на ЦОП включват превенция на изоставянето на деца 
на  ранна  и  покъсна  възраст,  превенция  на  отклоняващото  се  поведение, 
насилието, подкрепа и консултиране на рисковите групи – деца и семейства. В 
съответствие  с  широкия  спектър  на  съдържанието  на  тази  социална  услуга, 
планираните  ЦОП  ще  осъществяват  разнообразни  дейности  (включително  и 
мобилност  на  дейностите)  за  развиване  на  родителски  капацитет  и  добро 
родителство,  училище  за  родители,  посредничество  и  подкрепа  за  деца  и 
семейства с рисково поведение в дома им и в сградата на ЦОП, превенция на 
отпадането на децата от училище и пр., както и социална работа в подкрепа на 
процеса  на  деинституционализация  и  закриване  на  специализираните 
институции за деца. В плана за развитие на ЦОП в община Кричим е предвиден 
и мобилен компонент/екип, с който се осигуряват възможности за посещение в 
дома  и  консултиране  на  място  на  семейства  в  риск,  живеещи  в  околните



20 

селища. Ползвателите на ЦОП ще бъдат насочвани от ОЗД и други свързани 
структури – медицински професионалисти и лечебни заведения, детски градини 
и  училища,  структури  от  системата  на  борба  с  противообществените  прояви, 
общински администрации, Центрове за развитие на уязвими ромски общности. 

Направление 2: Развитие на социални услуги за социално включване 
на уязвими групи и лица в неравностойно положение. 

Обща  цел:  Да  се  създадат  условия  за  социално  включване/интегриране  на 
максимален брой хора в неравностойно положение и уязвими групи чрез: 

1.  Подкрепа  за  трудова  и  професионална  реализация  на  лица  и  групи  в 
неравностойно положение. 

2. Развитие услуги за социално включване на лица и семейства в риск. 

3.  Осигуряване  на  достоен  живот  за  възрастни  хора  и  подкрепа  на  самотни 
възрастни хора и хора, изгубили физическата си самостоятелност. 

4. Създаване на ефективна система за подкрепа на развитието на човешките 
ресурси и повишаване на качеството на социалните услуги на територията на 
община  Кричим,  чрез  обучения,  супервизия  и  методическа  подкрепа  на 
персонала. 

Мерки и дейности : 

1. Осигуряване на равен достъп до пазара на труда на уязвимите  групи, чрез 
предоставяне на адекватна информация и консултиране за налични проекти и 
програми за заетост на областно ниво. 

2.  Обхващане  с  хоризонтални  мерки  и  целеви  инициативи  за  социално 
включване  на  безработни,  насочени  към  достъп  до  професионална 
квалификация, заетост и доходи. 

3.    Да  се  осигурят  условия  за  пълноценен  и  достоен  живот  на  хората  с 
увреждания  в  семейна  среда  чрез  разкриване  на  услуги  в  общността  за 
социална интеграция и рехабилитация. 

4.  Развиване  на  услуги  за  превенция  на  рисково  и  зависимо  поведение  на 
младежи  и  възрастни  от  уязвими  етнически  групи.  Дейности  на  ЦОП  и 
МКБППМН,със  цел  информиране  и  консултиране,  които  ще  подпомогнат 
приобщаването  на  застрашените  групи  към  обществото  като  цяло.  Работата 
предимно  ще  бъде  подкрепяща  и  консултативна,  свързана  с  нуждите  на 
отделните потребители и на семействата в общността. 
Включване  на  родителите  и  семействата  в  смесени  социалнообразователни 
услуги  и  кампании  за  превенция  на  домашното  насилие,  трафика, 
зависимостите  и  рисковото  поведение,  изпълнявани  от  училища,  училищни 
настоятелства и НПО.
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5. Осигуряване на достоен живот за възрастни хора. Комплексът за подкрепа на 
стари  хора  комбинира  ресурсите  на  различни  налични  дейности  и  услуги  в 
община Кричим (напр.: Домашен социален патронаж, Дневен център за стари 
хора,   Обществена трапезария,  заети по предоставяне на услугата  „Социален 
асистент“)  с  цел  оптимизирането  и  ефективното  им  използване  при 
предоставяне  на  услуги  за  стари  хора.  Комплексът  не  предполага 
задължително  сливане  на  наличните  услуги,  а  съвместно  планиране  и 
координиране  на  ресурсите  и  дейностите  за  една  и  съща  целева  група. 
Предложението  се  основава  на  припокриващите  се  дейности  от  различни 
услуги 

6.  Разширяване  на  услугите  в  домашна  среда  –  „Домашен  помощник“, 
„Социален  асистент“,  „Личен  асистент“  с  увеличен  капацитет.  Тези  услуги 
осигуряват  домашни  грижи,  помощ  в  домакинството,  обслужване,  помощ  за 
излизане  и  придвижване и др.  услуги  за  стари  хора,  които им позволяват  по 
дълго да живеят в своя дом и в семейна среда. 

Направление 3: Деинституционализация на грижите за деца 

Обща цел.  От решаващо значение за реформата в социалната политика е 
процесът  на  деинституционализация,  т.е.  създаване  на  условия  за  живот  на 
децата  от  уязвимите  групи  в  тяхната  нормална  среда  в  обществото,  а  не  за 
тяхното  отделяне  и  социална,  културна  и  образователна  изолация  в 
институции.  Към  момента  на  територията  на  община  Кричим  няма 
специализирани  институции  и  основна  цел  е  превенцията  на  изоставяне. 
Основна целева група в това направление за общината са децата с девиантно 
поведение настанявани във ВУИ и СПИ. 

Мерки и дейности: 

1. Осигуряване на грижи в семейна среда за деца, като се оказва адекватна 
подкрепа  на  уязвимите  семейства,  чрез  ползване  на  различните 
програми в ЦОП. 

2. Работа  със  родителите  за  повишаване  на  родителския  капацитет  и 
чувствителността по отношение нуждите и потребностите на децата. 

3. Кампании  за  превенция на детската  престъпност  и  агресивните  прояви, 
осъществявани от ЦОП и МКБППМН. 

4. Разработване  и  прилагане  на  програми  за  деца  и  младежи  напуснали 
СПИ и ВУИ. 

Със  цел  да  се  гарантира  изпълнението  на  общата  цел  община  Кричим 
планира разкриването на две услуги: 

1.  Център за социална рехабилитация и интеграция, със целева група деца 
и  лица  с  рисково  поведение,  със  зависимости  и/или  напускащи
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институции  и  жертви  на  насилие.  Основната  дейност  на  услугата  ще 
бъде  кнсултативна  дейност  и  психологическа  подкрепа.  Планира  се 
предоставяне  на    комплекс  от  социални  услуги  за  създаване 
възможности  за  преодоляване  на  социалната  изолация  и  последваща 
интеграция с екип от – психолози, социални работници, трудотерапевти. 

2.  Дневен  център  за  работа  с  деца  на  улицата,  със  целева  група 
безнадзорни и безпризорни деца, просещи деца и деца в риск. Дейности 
за социална интеграция: Посрещане на базисни нужди, Профилактика и 
медицински  услуги,  Индивидуална  социална  работа  и  работа  на  терен, 
Социално  и  психологическо  консултиране  на  детето,  Социална  работа 
със  семейството,  Пълноценно  прекарване  на  свободното  време, 
Образователни и ограмотяващи занимания, Мотивация и посредничество 
за  включване  в  образователната  система,  Развиване  на  творческите 
способности на децата. 

Направление 4: Деинституционализация на грижите за възрастни 

На  територията  на  община  Кричим  няма  услуги  от  резидентен  тип,  но  се 
предлага мрежа от  услуги,  която  подкрепя    възрастните лица,  като  работи  за 
преодоляване  на  социалната  изолация  на  сомотните  възрастни  и  лицата  с 
увреждания. Това  са услугите «Домашен социален патронаж», «Дневен център 
за  стари  хора»,  «Обществена  трапезария» и  подкрепа  под формата на Личен 
асистент,  Социален  ассистент  и  Домашен  помощник,  и  други  услуги 
предоставяни  чрез  проекти. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕПОРЪКИ 

Въз основа на изготвения анализ могат да се нправят следните изводи: 

• Общината обслужва около 220 потребители. Развити са 5 вида социални 
услуги. Общ бюджет около 293 354 лв. 

• На територията на община Кричим не функционират външни доставчици 
на социални услуги, основен доставчик е общината. Към момента 
общината може да продължи финансирането на услугата „Домашен 
социален патронаж“ и да поддържа ЦОП и Дневен център за стари хора 
като делегирани от държавата дейности. 

• Центърът за обществена подкрепа с капацитет 30 души се финансира 
като ДДД. На територията на община Кричим функционират 5 социални 
услуги от типа услуги в общността. 

• Много добре развита мрежа от социални услуги за възрастните хора. 
Освен стандартните услуги е създаден Дневен център за възрастни хора, 
който се е утвърдил като добре работеща структура, целяща 
превъзмогване на социалната изолация на старите хора в града.
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• Успешната работа на ЦОП – Кричим предполага активно участие и на 
гражданското общество – привличат се доброволци от различни 
възрастови групи и се ползва доброволческа дейност. 

• В общината нараства процентът на ромското население, висок и е броят 
на застаряващото население. Недостатъчни са социалните услуги за 
деца. Застъпени са услугите в общността и услугите в домашна среда. 
Липсват специализирани социални услуги. 

• В община Кричим няма външни доставчици на СУ. 

В  общината  има  добра  мрежа  от  социални  услуги  за  голяма  част  от 
рисковите групи. Все още има необхванати рискови групи, за които общината е 
планирала  да  обхване  чрез  разкриването  на  нови  услуги,  като  децата  с 
девиантно  поведение  и  децата  и  младежите  напукащи  специализирани 
институции. За тази группа е важен системен подход, който да подкрепи тях и 
техните  семейства,  с  цел  да  се  избегне  повторна  институционализация  или 
рисково  поведение.  Голяма  част  от  услугите  в  общината  са  с  превантивна 
дейност,  което  е  от  голямо  значение  за  наличието  на  рискови  групи  от 
малцинствата  с  рисково  поведение  (ранно  майчинство,  отпадане  от 
образователната система, риско то ХИВ  , СПИН И ХЕПАТИТ). Препоръчва се 
продължаване на работа по превенция, която дава резултати, както се вижда от 
анализа на рисковите групи, в частност с непълнолетните майки. Необходимо е 
да  се  подсили  работата  с  родителите,  което  е  масов  проблем  не  само  на 
обинско и областно ниво, а като цяло за страната. 

Настоящият  стратегически  документ  е  отворен  и  подлежи  на  изменения  и 
допълнения по реда на неговото съгласуване и одобрение. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1.  Направление   1.   Превенция за деца и семейства с деца в 

риск. 

2. Направление  2.    Развитие  на  социални  услуги  за  социално 
включване на уязвими групи и лица в неравностойно положение


