
Приложение
        към Решение № 189, взето с
       Протокол № 18 от 25.04.2017 г.
       на Общински съвет - Кричим

Годишен план за развитие на социалните услуги на територията 
на община Кричим за 2018 г. 

       На основание чл. 19, ал. 3 от Закона за социално подпомагане, Общинските съвети 
приемат годишни планове за развитие на социалните услуги на общинско ниво.  
        Изготвена е Областна стратегия за развитие на социалните услуги и оценка на 
потребностите от социални услуги в община Кричим – приета с РЕШЕНИЕ  № 218 , 
протокол № 30 от 29.06.2010 г. на Общински съвет. 

На база изготвения анализ става ясно, че има необходимост да се доразвият вече 
съществуващите социални услуги, които да повлияят или отстранят причините и 
факторите определящи попадането на лица и семейства в рисковите групи, както и 
потенциални рискови групи. 

Годишния план за развитие на социални  услуги в нашата община съответства и на 
един от основните приоритети в Общинския план за развитие на община Кричим. 

Основна цел е предоставянето на качествени социални услуги, достъпни за 
всички целеви групи в община Кричим. 

1. На територията на общината функционират три социални услуги от типа 
услуги в общността :

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

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

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

        2. През 2018 г. на територията на общината не се предвижда да бъдат закривани  
или преструктурирани социални услуги, делегирани от държавата дейности. 
        3. Като други дейности за развитие на социалните услуги се разглеждат програми 
и проекти за „Осигуряване на топъл обяд 2016”, „Независим живот за хората с 
увреждания в Община Кричим”. 

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

За всяка от наличините услуги са  изготвени  годишни планове за развите за 
2018 година, като са заложени конкретни дейности с разпределени отговорности  и 
времеви рамки за изпълнение както следва : 

    - ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – Годишен план за развитие на Център за обществена 
подкрепа – 2018 година 
    - ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  - Годишен план за развитие на Дневен център за стари 
хора – 2018 година  
    - ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 – Годишен план за развитие на Домашен социален   
патронаж – 2018 година  


