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Чирпан, 2015 година
Доклад
Месец декември 2015
1. Въведение
Анализът на ситуацията и оценката на потребностите от социални услуги на
територията на община Чирпан са разработени в съответствие с изискванията на
Закона за социално подпомагане, Правилника за прилагане на Закона за социално
подпомагане във връзка с разработването на Стратегия за развитие на социалните
услуги в област Стара Загора за периода 2016 – 2020 г.
Анализът е изготвен от общинска администрация и Дирекция „Социално
подпомагане” гр. Чирпан.
Събирането на статистическата информация за състоянието на община
Чирпан по различни показатели, изготвянето на карти за описание на социалните
услуги, както и проучването на потребностите на целевите групи и планирането на
социалните услуги се извърши през м. октомври и ноември 2015 г. За набиране на
статистическата информация са използвани данни от следните институции в Област
Стара Загора:


Дирекция „БТ” – Чирпан;



ТБ на НОИ;



МКБППМН – Чирпан;



ДСП – Чирпан;



ЦНСТ – Чирпан;



ЦОП – Чирпан и др.

Анализът е съобразен с приоритетите, заложени в Общинския план за
развитие и Общинската стратегия за закрила на детето. Обобщените изводи от
анализа на социално-икономическата ситуация, в която живеят рисковите групи и
уязвимите общности, оценка на техните потребности и възможности за развитие са
обсъждани с Кмета на общината, с ръководителите на социалните услуги на
територията на общината, с представители на Дирекция Социално подпомагане.
Считаме, че този анализ ще допринесе за установяване на реалните потребности и
подобряване качеството на живот на населението на община Чирпан.
2. Методология
Основната цел на анализа е:


определяне на нуждите на рисковите групи на територията на Общината;



планиране и осигуряване на качествени социални услуги;



разширяване на вече съществуващите и повишаване качеството и ефективна
заетост на съществуващите социални услуги в общността;
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подобряване на достъпа до тях от всички жители на община Чирпан.
След обстойно проучване на демографските, икономическите и социалните
фактори, действащи на територията на Общината, бяха определени следните
приоритети в развитието на социалните услуги:


Деинституционализация на децата и превенция на настаняването на деца в
специализираните институции;
 Грижа за децата, които растат в неравностойно положение и техните
семейства;
 Преминаване към алтернативни форми на социални услуги, предлагани в
общността, съобразно потребностите на хората от общината;
 Повишаване качеството на живот и грижата за хора с увреждания и стари
хора;
 Промяна на нагласите и повишаване на чувствителността на обществеността
към хората в неравностойно положение.
Анализът предвижда социални услуги за всички рискови групи на територията
на Общината.
Методи за проучване и анализ на ситуацията
За изготвяне на анализа са използвани количествен и качествен методи за
събиране на статистическа информация от институциите в област Стара Загора.
След получаване на статистическите данни е направена оценка, за да се откроят
проблемните места и да се определят съответните потребности от развитие на
социалните услуги, както и техния капацитет.
Предоставените данни на хартиен носител и по електронен път са актуални,
като основни източници на информация са всички участвали институции, от които е
получена самата информация.
2.1.

Обща характеристика на общината

Община Чирпан се намира в Горнотракийската низина, в югозападната част на
област Стара Загора и включва части от Средна гора на север (Чирпанските
възвишения) и част от долината на река Марица на юг. Средната надморска
височина e от около 240 м. Климатът е умерено континентален. Населените места в
общината са 20, от които 19 са села. Община Чирпан граничи с общините Стара
Загора, Братя Даскалови, Първомай и Димитровград.
Град Чирпан се намира на 39 км от областния град Стара Загора и на 56 км от
Пловдив. Разположен е в близост до пресечната точка на две магистрали с
международно значение - Тракия (София - Бургас) и Марица (София-Свиленград).
Инвестициите в тяхното изграждане са една от важните предпоставки за бъдещото
икономическо развитие на общината.
Община Чирпан заема площ от 522,9 кв. км, което представлява 0,47% от
територията на страната и 10,18% от територията на областта.
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2.2. Население – демографска характеристика
2.2.1. Тенденции в броя на населението
По население община Чирпан попада в категорията на малки общини в България
(от 10 000 до 30 000 жители).
От преброяването на населението в Република България през 2011 година,
общия брой на населението на община Чирпан е 21637 души.
По данни от локалната база данни на ГРАО, общия брой на населението на
общината към 30 юни 2015 г. е 20 407 жители.
Изводът е, че съществува тенденция за намаляване на населението на
общината.
Причините за това са комплексни. Този процес може да бъде обяснен с
намалената раждаемост, увеличената смъртност и миграционните процеси.
Безспорно една от основните причини е икономическа. Дълбоката криза на местната
икономика, довела до слаб ръст на разкриване на нови работни места,
несъответстващ на необходимостта от работни места, продължава да бъде една от
основните причини за миграция на населението. Друг важен фактор е, големите
различия в условията на живот в населените места на общината и тези в близките
градове. Недостатъчните средства в общинския бюджет рефликтират върху
качеството на здравеопазването, социалните услуги, благоустрояването на
населените места, което води до намаляне населението в населените места на
общината.
В общинския център гр. Чирпан е концентрирано над 75% от цялото население
на общината. В селата преобладава възрастното население. Процес на силно
намаляване броя на живеещите през последните години се наблюдава селата, в
които живеят предимно възрастни хора.
Ниво на раждаемост, естествен прираст, смъртност
Раждания по данни на официална статистика – от НСИ, налични по общини към 31.12.2014
момичета

момчета

общо

2.1.10. Раждания за 2010 г. (общ брой живородени деца)

114

104

218

2.1.11. Раждания за 2011 г. (общ брой живородени деца)

113

114

227

2.1.12. Раждания за 2012 г. (общ брой живородени деца)

119

112

231

2.1.13. Раждания за 2013 г. (общ брой живородени деца)

81

102

183

2.1.14. Раждания за 2014 г. (общ брой живородени деца)

96

98

194

Естественото движение на населението е един от основните компоненти,
оказващи влияние върху динамиката на неговото развитие и възрастовата му
структура. Бавният ръст на раждаемостта и покачването на смъртността са причина
за неблагоприятните изменения на показателя „естествен прираст”, който е с
отрицателни стойности.
За периода 2011-2015 г. се наблюдава намаляване броя на населението в
Общината с общо 1230 души.
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2.2.2. Възрастова структура на населението
Възрастовата структура на населението се влияе от промените в раждаемостта,
смъртността и миграцията.
Население на община Чирпан - брой, структура по възраст и пол (към 30 юни
2015 г., данни от Локална база данни на ГРАО).
Детско население

1.

Деца - момчета от 0 до 3 навършени г.

Постоянен
адрес
448

2.

Деца - момичета от 0 до 3 навършени г.

404

3.

Деца - момчета от 4 до 7 навършени г.

483

4.

Деца - момичета от 4 до 7 навършени г.

503

5.

Деца - момчета 8 до 14 навършени г.

891

6.

Деца - момичета 8 до 14 навършени г.

793

7.

Момчета от 15 до 18 навършени г.

451

8.

Момичета от 15 до 18 навършени г.

456

№

Пълнолетно население
Постоянен
адрес

№
1.

Мъже от 19 до 29 навършени г.

1580

2.

Жени от 19 до 29 навършени г.

1457

3.

Мъже от 30 до 62 навършени г

5239

4.

Жени от 30 до 59 навършени г.

4387

5.

Мъже от 63 г. до 75 навършени г.

1441

6.

Жени от 60 г. до 75 навършени г.

2487

7.

Жени над 76 г.

1314

8.

Мъже над 76 г.

757

9.

Мъже от 19 до 29 навършени г.

1580

При население 20 407 жители в общината, делът на отделните групи е
следният:


Под трудоспособно население – 3 334 души



Трудоспособно население – 10 956 души

 Над трудоспособно население – 6 117 души
Наблюдава се тенденция на непрекъснато и устойчиво намаляване на
населението под и в трудоспособна възраст и увеличаване на населението в над
трудоспобна възраст. По-голямата част от населението в пенсионна възраст са
хора, които са самотно живеещи в селата. Това налага да се планират и разкрият
социални услуги за задоволяване потребностите на тази група от хора.
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2.2.3. Етнически състав на населението
В община Чирпан имат присъствие различни етноси. Най-голям е процентът на
населението от ромски произход.
Ромите в Община Чирпан представляват втория по численост етнос.Според
данни от преброяването на населението от 2011 г. 1774 от общо 21 637 жители се
самоопределят като роми. По експертни оценки броят на ромите е над 2500 д., като
част от тези, които околното население определя като роми се самоопределят като
турци или власи.
Ромите в Община Чирпан са концентрирани основно в гр.Чирпан, с.Свобода,
с.Зетьово, с.Гита. На практика в почти всички населени места на общината живеят
роми.
За решаването на най-важните проблеми местните власти разчитат на
сътрудничеството си с централната власт и неправителствените организации.
Изводи: за основните демографски проблеми в общината.


За периода 2011-2015 г. се наблюдава намаляване броя на населението в
Общината с общо 1230 души;



В общинския център гр. Чирпан е концентрирано 75% от цялото население
на общината;



Естественият прираст на община Чирпан за периода 2010-2015 г. е
отрицателен;



Възрастовата структура на населението в община Чирпан към 2015 г. се
характеризира с висок дял на Трудоспособно население – 10 956 души



Половата структура на населението е относително равномерна и се
характеризира с малък превес на мъжете над жените: 50.1% мъже и 49.9%
жени;



Образователната структура на населението в общината се характеризира
с нисък дял на населението с висше образование и относително висок дял
на населението с начално и незавършено начално образование;



Община Чирпан е със сравнително нисък относителен дял на ромското
население – около 10% от общото население.

2.3. Икономическо развитие на община Чирпан
Сериозен потенциал за развитие на общинската икономика са съществуващите
производствени мощности и човешки ресурси, както и наличието на множество
суровини, осигурявани от селското стопанство за хранителната и други
преработващи промишлености. В момента икономиката на община Чирпан се
характеризира със сериозен спад на производството.
По-голямата част от регистрираните в община Чирпан фирми са малки
предприятия. Висок дял в икономиката заемат фирмите, занимаващи се с търговска
дейност. Фирмите в преработващата промишленост са доминиращи и определят
нивото на икономическа активност в общината.
Селското стопанство е
традиционен и основен отрасъл, който се развива устойчиво с плавен ръст на
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приходите от дейността. Земеделските земи заемат основна част от общинската
територия.
Селско и горско стопанство
В община Чирпан съществуват благоприятни условия и традиции в сферата
горското и селско стопанство. Основни производствени структури в аграрния сектор
в гр. Чирпан и селата са зедеделските кооперации. Не малък е
броя на
регистриралите се земеделски производители, които печелят проекти по определени
мерки на Програмата за развитие на селските райони, получили средства от ЕС и по
други програми. По този начин се възстановяват традициите в отглеждане на трайни
насаждения и се създават такива масиви.
В региона се отглеждат трайни насаждения. Добри доходи и заетост осигурява
отглеждането на етерично-маслени култури, овощия, лозя и др..
Животновъдство
Въпреки, че община Чирпан разполага с благоприятни природно-климатични
дадености и традиции за планинско и полупланинско животновъдство, то не се
развива достатъчно. Наличните пасища и мери създават възможност за изхранване
на животните на открито, което е предпоставка за снижаване на себестойността на
отглежданите животни. Развитието на животновъдството във ферми може да се
осъществява само при спазване на всички изисквания на ЕС.
Туризъм
В общината съществуват възможности за развитие на различни форми на
туризъм, които не се използват пълноценно и оказват ограничено въздействие за
икономиката. Основно направление в туризма са балнолечението и селския
туризъм.
По данни на ТСБ Стара Загора средствата за подслон и местата за
настаняване в община Чирпан са в следния вид:

2010

2011

2012 2

2013

2014

Брой

1

1

1

2

3

Легла

Брой

71

54

54

84

100

Легладенонощия

Брой

25 915

4 968

16 524

22 950

30 996

Стаи

Брой

50

36

34

38

60

Реализирани нощувки

Брой

896

..

..

..

5 925

Пренощували лица

Брой

644

..

..

..

2 369

Приходи от нощувки

Левове

..

..

..

..

216 120

Хотели

Брой

1

1

1

2

3

Легла

Брой

71

54

54

84

100

Легладенонощия

Брой

25 915

4 968

16 524

22 950

30 996

Стаи

Брой

50

36

34

38

60

Реализирани нощувки

Брой

896

..

..

..

..

Пренощували лица

Брой

644

..

..

..

..

Приходи от нощувки

Левове

..

..

..

..

..

Показатели

Мерна единица

Средства за подслон и места за
настаняване1
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Заетостта и безработицата играят определяща роля по отношение цялостното
икономическо развитие на общността.
По данни на Дирекция „Бюро по труда” броя на безработните лица за периода
от 31.12.2010 г. до 30.06.2015 г. е:
Брой безработни лица: / по данни на ДБТ/
13.10. Регистрирани безработни лица, към 31.12.2010 г.

1569

13.11. Регистрирани безработни лица, към 31.12.2011 г.

1683

13.12. Регистрирани безработни лица, към 31.12.2012 г.

1747

13.13. Регистрирани безработни лица, към 31.12.2013 г.

1679

13.14. Регистрирани безработни лица, към 31.12.2014 г.

1623

13.15. Регистрирани безработни лица, към 30 06. 2015 г.

1472

Профили на безработните лица към 30.06.2015 г. – рискови групи безработни:
/ по данни на ДБТ/
14.01. Брой безработни лица без, или с по-ниско от основно образование

1137

14.02. Брой безработни лица с намалена работоспособност

45

14.03. Брой безработни младежи от 18 до 29 години

366

14.04. Брой безработни лица на възраст над 55 години

261

14.05. Брой безработни лица с регистрация над 1 година

821

Към 30.06.2015 икономически активното население в Общината наброява 10
956 души. Неговият брой е намалял незначително в сравнение с предходните
години.
Безработицата е вторият основен елемент на пазара на труда. За община
Чирпан безработицата остава висока. Анализът на данните показва наличието на
тенденция към намаляне нивото на безработицата за общината, независимо от
известни колебания през годините.
Голяма част от безработното население на Общината е от ромски произход и
преобладават лица с основно и по-ниско образование и без квалификация.
През последните години броят на безработните в Общината се задържа с
изключение на малки колебания в амплитудата си. Основна причина за налагането
на тази тенденция е сравнително малкия брой работни места, които предлага
местната икономика. Община Чирпан участва в различни програми за заетост на
Министерството на труда и социалната политика, но това не оказва активно
въздействие върху процесите на заетостта и намаляване на безработицата.
Изводи: за безработицата в общината


Дълготрайна безработица за лица с основно и начално образование, които са
без професионална квалификация;



Стагнация на пазара на труда – търсенето на работна сила не отбелязва ръст;
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2.3.1. Състояние на инфраструктурата, транспортни връзки
Географското разположение на общината определя нейното важно
стратегическо разположение между два областни града и два международни пътя,
което е предпоставка за висока транспортна наситеност. Решаващи за
функционирането на транспортната система оказват преминаващите през
територията на общината два междунаротди пътя – автомагистрали Тракия и
Марица. На територията на общината се намират железопътните гари в град
Чирпан и село Свобода, които имат важни разпределителни функции за
железопътната мрежа на страната.
Транспортна инфраструктура.
Автомобилен транспорт и пътна инфраструктура.
През територията на общината преминават важни пътни, железопътни и
съобщително-комуникационни трасета, елементи на националната транспортносъобщителна инфраструктура.
Град Чирпан е разположен на главната пътна и железопътна транспортна
артерия София - Пловдив - Бургас и поддържа редовни автобусни връзки със
София, Пловдив, Стара Загора, Димитровград, Хасково и други градове и селища в
околността и страната. Поради разположението на Чирпан всички автобусни линии
София - Бургас преминават през града.
Пътно-шосейната мрежа в общината е добре развита, с плътността 36.9 км на
100 кв. км.
В община Чирпан се намира пресечната точка на еврокоридори № 8 (част от
който е автомагистрала "Тракия") и № 9 (част от който е пътя Русе - Кърджали Маказа). През територията на общината преминава и автомагистрала "Марица"част от европейски коридор № 4, свързващ Западна Европа, София - Пловдив Свиленград и Истанбул. Започналото през 2003 г. изграждане на автомагистрали
"Тракия" и "Марица", чиито трасета преминават непосредствено до Чирпан, е важно
условие за бъдещето икономическо развитие на общината.
Пътната мрежа в общината от ІV-ти клас е почти 90 километра. Републиканската
мрежа обхваща пътищата София - Бургас, към Хасково и Старопланинските
проходи. Проблем за общината представляват общинските пътища (бившите
четвъртокласни пътища), които имат най-голям относителен дял от пътната
инфраструктура
Основното транспортно обслужване в Общината се извършва от "Автотранспорт
- Чирпан" - ЕООД. През общината преминават също транспортни фирми от съседни
и други общини.
Железопътната мрежа е добре изградена. Тя включва участъци на една от найважните за страната електрифицирани железопътни линии (София - Пловдив Стара Загора - Бургас), която преминава през гара Чирпан и е основно ремонтирана
през 1998-1999 година.
Всички селища в общината са електрифицирани.
Всички населени места на общината са с изградена водопроводна мрежа за
питейно-битово водоснабдяване. Основен водоизточник е подстанция Марица, от
където се осигурява вода с дебит 150 л/сек. Голяма част от водопроводите се
нуждаят от подмяна.
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В град Чирпан е изградена канализационната мрежа (60 800 м).
Територията на общината се обслужва от поделение на "ВиК" ООД - Стара
Загора.
Хидромелиоративната мрежа в по-голямата си част е изградена на принципа на
гравитачното напояване от напоителни канали. За Чирпанското поле вода се взема
от река Марица, използват се води и от микроязовири. Обработваемите земи се
напояват и от по-малките реки и подпочвени води. Техническото състояние на
съоръженията е задоволително.
2.4. Здравеопазване
2.4.1. Здравен статус на населението
В община Чирпан се намира "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ - ЧИРПАН" ЕООД и медицински център "Д-р Н. Тошев" с
общопрактикуващи лекари. Специалистите в тези здравни заведения са добри
професионалисти и обслужват не само общината, но и региона. Един лекар
обслужва 478 души, а един стоматолог - 2348. Мрежата от здравни заведения в
Община Чирпан задоволява нуждите на населението. Същото е и положението с
ангажираните здравни специалисти. Данните показват, че община Чирпан е с
минимални отклонения в съпоставка със средните показатели на област Стара
Загора
По данни на РЗИ Стара Загора за област Стара Загора за 2014 г.
разпределението на първично инвалидизирани лица по тежест на инвалидност и
възраст е следното:
възраст

Над 90% Над 90% 71-90 %
с ч.п.
без ч.п.

50-70 %

До 50 %

общо

16-19
години

4

0

1

5

4

14

20-29
години

3

2

8

19

19

51

30-39
години

3

13

39

56

27

138

40-49
години

6

35

71

121

69

302

50-59
години

16

69

142

212

169

608

60-64
години

20

47

114

121

55

357

Над
65 228
години

177

415

191

49

1060

всичко

343

790

725

392

2530

280

Разпределение на всички инвалиди-освидетелствани и преосведетелствани, по срок
на инвалидност:
Срок

на Над 90% Над 90% 71-90 %

50-70 %

До 50 %

общо
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инвалидност с ч.п.

без ч.п.

1 година

98

280

520

707

93

1 698

2 години

50

206

610

1 014

380

2 260

3 години

111

170

580

809

150

1 820

Пожизнен

453

301

647

317

65

1 783

Всичко

712

957

2 357

2 847

688

7 561

Данни за първична инвалидност на 10 000 души население над 16 години
 Водещо заболяване е хронична исхемична болест на сърцето, със стойност
на показателя - 8.694;
 Есенциална хипертония – със стойност на показателя 5.700
 Инсулинозовисим диабет- 5.123;
 Мозъчно съдова болест и новообразувания на млечната жлеза- 4.041
 Други.
Данни за деца с увреждания до 16 годишна възраст
Разпределение на първично инвалидизираните деца до 16 години по тежест на
инвалидност и възраст през 2014 г. за област Стара Загора.
Възраст

Над 90%

71-90 %

50-70 %

До 50 %

общо

От 0 до 4 г.

23

26

52

75

176

От 5 до 9 г.

8

10

29

40

87

От 10 до16 г.

6

10

18

25

59

Първично инвалидизирани деца до 16 години по диагноза:
 Заболявания на дихателната система – 148 деца
 Психични и поведенчески разстройства – 53 деца
 Вродени аномалии - 53 деца
 Заболявания на нервната система - 42 деца
Детска смъртност
Брой починали деца:
година

До 1
годишна възраст

От 1 до 5 годишна
възраст

2010

2

0

2011

2

0

2012

2

0

2013

2

0

2014

1

3

2015 до 30.06.

1

0

2.4.2. Състояние на системата за медицинска помощ
Извънболнична медицинска помощ
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Здравното обслужване на населението на територията на община Чирпан се
осигурява от:





общопрактикуващи лекари и стоматолози;
оказване на специализирана медицинска помощ;
оказване на спешна медицинска помощ;
училищно и детско здравеопазване.
Спешна медицинска помощ

Спешна медицинска помощ се оказва от Център за спешна медицинска помощ
– гр. Чирпан.
Болнична помощ

Болничната помощ на територията на Общината се осъществява от
"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ЧИРПАН" ЕООД. "МБАЛ Чирпан" ЕООД е създадена с решение на Старозагорски окръжен съд на основание
разпоредбите на Закона за лечебните заведения /чл. 101, ал. 1/, Заповед № РД- 20-78 /
08.08.2000 г. на Министъра на здравеопазването и Решение № 112 / 12.09.2000 г. на
Общински съвет гр. Чирпан. Болницата функционира на базата на Разрешение за
упражняване на дейност № МБ - 2241 / 21.06.2001 г. на Министъра на здравеопазването,
като се явява първоприемник на Общинска болница "Д-р Христо Златаров" - гр.Чирпан.
След опустошителното земетресение 1928 г. в Чирпан в красив парк са построени пет
обширни болнични сгради. За чирпанската болница е получена щедра помощ от
Полския Червен кръст . Болницата е учредена с Акт от 08.11.1928 г, подписан от Цар
Борис ІІІ, членове на Българското Царско правителство и Правителството на Полска
Република, както и от чирпански народни представители, Кмета на града и чирпанския
болничен лекар д-р Хр.Златаров. По онова време народният представител Крум
Кораков прави критична бележка, че това е луксозна болница, изпреварила времето си.
Така се създава възможност за разгръщане на болничната дейност в региона.
Здравеопазването се развива съобразно икономическото проспериране на Чирпанския
район, който се утвърди като промишлено - аграрен. От създаването на болницата и до
днес в нея се лекуват жителите на две общини - Чирпанска и Братядаскаловска. Двете
селищни системи са разположени на обща площ - 1050 кв.км. Населението живее в един
град /Чирпан/ и 42 села, като отдалечеността на повечето селища е 12-15 км., а найотдалеченото е на 40 км. Обслужваното население на двете общини за 2005 г. наброява
35 337 души, от които в община Чирпан - 24 727 и 10 610 - община Бр.Даскалови.
През 1951 г. е построен павилионът, предназначен за Детско и Акушерогинекологично отделение. Болницата е окомплектована с леглови фонд, медицинска
апаратура, лекари с различни специалности, медицински специалисти и друг персонал,
които през различните периоди в развитието на здравеопазването са претърпели
различни промени. След 1 юли 2ООО год. в резултат на извършеното
преструктуриране, доболничната помощ бе съсредоточена в лекарски практики тип
"Семеен лекар" и Медицински центьр "Д-р Н.Тошев" . От 12.09.2000 г. Общинска
болница "Д-р Христо Златаров" е преобразувана в "Многопрофилна болница за активно
лечение - Чирпан " ЕООД Между общопрактикуващите лекари и болницата съществува
добър синхрон при лечение на болните в дома и стационара.
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Училищно и детско здравеопазване

Във всички училища и детски градини в община Чирпан функционират 8 на
брой здравни кабинети, които се обслужват от медицински специалисти. Кабинетите
разполагат с необходимите лекарства и медицинско оборудване за оказване на
спешна помощ, съгласно нормативната уредба за предоставяне на качествено
училищно и детско здравеопазване. Във всички населени места на общината
медицинските специалисти провеждат информационни и превантивни програми,
насочени към превенция на рисково поведение и утвърждаване на здравословен
начин на живот сред децата, учениците и техните родители.
Изводи:



В малките и отдалечени населени места липсват аптеки;
В общината е осигурено качествено училищно и детско здравеопазване.

2.5. Образование
2.5.1. Равнище на образованието и основни проблеми в община Чирпан.
Работата за създаване на условия за развитие и образование на младото
поколение е един от приоритетите на общинското ръководство. Политиката е
насочена към създаване на условия за обхващане в образователната система на
всички подлежащи на обучение и осигуряване на равен достъп до образование.
Характеристика на равнището на образованието на населението.
2.5.2. Описание на мрежата на образованието в общината
Брой и териториално разпределение на училища, детски градини, висши учебни
заведения. Защитени и средищни училища. Помощни училища.
2.5.3. Анализ на проблемите в образованието на общинско ниво


Данни и анализ на проблемите в образованието: Данни за нивото на
училищна посещаемост, ниво на отпадане, брой/процент необхванати в
училище деца; обхващане в предучилищно образование – детски градини,
подготвителни класове.
В населините места на територията на община Чирпан функционират
следните училища и детски заведения:
-

СОУ «П.К.Яворов»
ОУ «Васил Левски»
ОУ « Св.св. Кирил и Методий»
НУ «Св.Климент Охридски»
ОУ «Васил Левски» с. Гита
ОУ «Кирил и Методий» с. Свобода
ОУ «Отец Пайсий» с. Зетьово
Професионална гимназия по селско стопанство
e-mail: pgss_ch@abv.bg ДЯ. « Д-р Иван Софкаров»
ОДЗ «Здрaвец»
ЦДГ «Слънце»
ЦДГ «Калина Малина»
ЦДГ «Снежанка»
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През 2015 г. в детските заведения се отглеждат и обучават 714 деца. На
територията на община Чирпан функционират Детски ясли и Детска млечна кухня.
Децата на 5 и 6 години са обхванати в потготвителни групи.
През учебната 2014/2015 г. в училищата са записани 1951 ученици. Община
Чирпан са създадени едно средно общообразователно училище и една
професионална гимназия. От друга страна съществуват 5 основни училища и едно
начално училище.
На територията на общината в училищата и детските заведения се обучават
интегрирано, по индивидуални образователни програми, деца и ученици със СОП. С
тях работят ресурсни учители, логопеди, психолози и психиатри от РЦ за ПИОВДУ
СОП- гр. Стара Загора.
Материално – техническата база на детските и учебните заведения е в
относително добро състояние. През периода от 2011 г. до 2015 г. е извършен
основен ремонт на сграда на ЦДГ Слънце, ОДЗ Здравец, ЦДГ „Калина Малина” и
училищните столове към СОУ „П. К. Яворов” и ОУ „Васил Левски”.
Изводи:
1. Децата от всички населени места посещават детски заведения, които
разполагат с добра материално-техническа база;
2. В общината е изградена добра училищна мрежа, която разполага с добра
материално-техническа база;
3. В някои от училищата и детските заведения се обучават деца и ученици от
ромски произход. Това налага да се осъществява допълнителна
квалификация на учителите за работа в мултиетническа среда.
2.6. Жилищна среда и инфраструктура
Селищна мрежа и урбанизация
Селищна мрежа
Община Чирпан се формира на базата на селищна мрежа, състояща се от 19
населени места. Административен център на общината е гр. Чирпан, към който се
включват и още 19 населени места:
Винарово

Изворово

Средно градище

Воловарово

Малко Тръново

Стоян Заимово

Гита

Могилово

Целина

Димитриево

Осларка

Ценово

Държава

Рупките

Спасово

Зетьово

Свобода

Яздач

Златна Ливада
Жилищен фонд, домакинства и семейства
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В община Чирпан няма сериозен проблем с нуждаещи се от жилище лица или
семейства.Същевременно общината не разполага с жилища, в които да настанява
лица от рискови групи от населението при възникване на такава необходимост.
При ново строителство ще бъдат планирани жилища за настаняване на лица
от рискови групи от населението.
В почти всички населени места на общината има изградени махали, които се
населяват от роми.
Изводи:
1. Селищната мрежа в община Чирпан е сравнително равномерно изградена
и обхваща 20 населени места с административен център гр. Чирпан.

2. Съгласно квалификацията на населените места, по смисъла на
териториалното и селищно устройство, населените места в Общината
попадат в следните категории: един малък град, четири средни села, и
петнадесет малки села.
3. Недобро състояние на жилищния фонд в Общината;
4. В населените места са обособени ромски махали с незаконно строителство
и без инфраструктура.
5. В някои от малките населени места липсва канализация и пречиствателни
съоръжения за отпадните води.
3. Анализ на групите в риск в община Чирпанж
3.1. Фактори, които пораждат риск за различни групи от населението
Смисълът на социалните услуги е да предпазват хората от рискове (свързани
с тяхната социална интеграция и функциониране) и да подпомагат реинтеграцията в
случаи на вече появили се рискове. Социалните услуги се отнасят до: индивиди,
групи, общности. В случаите /на общности и групи, социалните услуги са по-скоро
за превенция, докато при индивидите услугите влизат в действие вече при появил се
риск.
Социалните услуги понякога се явяват заместители на редица нерешени
обществени проблеми от сферата на образованието, здравеопазването,
жилищната политика и пазара на труда. В резултат на това често се стига до
настаняване на деца в специализирани институции или в други форми на грижа
извън семейството, поради липса на подходящи битови и жилищни условия в
биологичните семейства; настаняване на възрастни хора в специализирани
институции, поради затруднен достъп до здравни грижи; запазване на
специализирани институции в малките населени места поради сигурната заетост
на трудоспособното население.
Оттук
става
ясна
необходимостта
да
се
видят
кои
са
факторите/обстоятелствата, които в конкретната ситуация създават рискове пред
социалната интеграция на индивиди и групи и функциониране на общности.
Необходимо е да се оцени по какъв начин тези фактори се отразяват на
индивидите и групите, как тези фактори са свързани помежду си, за да се
потърсят релевантни отговори на ключовите въпроси:
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Как може да се противодейства
появата на рискове?

на факторите/тяхното

влияние

преди



Как може да се подпомогне реинтеграцията на индивида/групата и
нормалното функциониране на общността?
Определяне и характеристика на основните фактори, които препятстват
социалната интеграция и формират рискови групи, нуждаещи се от социални услуги.
Подходи за определяне на рисковите групи.
Факторът „равнище на доходите“ засяга почти всички групи от населението, но
особено уязвими са хората с ниски доходи или без постоянни доходи. Този фактор
обаче не формира самостоятелно рискови групи от населението, групите се
формират при съчетание на този фактор с други фактори. Някои от свързаните
фактори, които утежняват ситуацията, без да са степенувани по значимост, са
следните:


Безработицата при трудоспособното население и ограничени доходи на
хората в надтрудоспособна възраст са свързанани със социалноикономическото развитие на общностите и са основен рисков фактор, свързан
с доходите и стандарта на живот на хората в трудоспособна възраст;
трайната безработица безспорно поражда и други рискове, които не са
свързани само с липсата на доходи.



Структура и численост на семейството - напр. съотношение между
трудоспособните и нетрудоспособните членове на семейството, най-често
непълни или многодетни семейства. От съществено значение за формиране
на рисковите групи по отношение на доходите е броят на членовете на
семейството и разпределението на разходите между тях, както и броят на
нетрудоспособните членове в семейство в случаите на многодетни семейства
и семейства с един родител.



Увреждане или здравословен проблем на член от семейството. От значение
за формиране на рисковите групи е наличието на тежък здравословен
проблем или увреждане на член от семейството, които изискват
непрекъснати, допълнителни разходи, които утежняват семейния бюджет. Ако
състоянието му изисква един от трудоспособните членове на семейството да
полага грижи в ежедневието, това води до допълнително задълбочаване на
проблемите, свързани с доходите.



Затруднен достъп до здравни и образователни услуги поради различни
причини - отдалеченост на населеното място, наличие на здравословен
проблем;



Ниски нива на образование;



Принадлежност към уязвими етнически малцинства;



Липса на жилище;



Възрастта и увреждането също са определящи фактори, свързани с
възможностите за автономност на хората и необходимостта от подкрепа,
които оказват сериозно влияние за формирането на рискови групи.

Характеристика на рисковите групи
Основните рискови фактори, препятстващи социалната интеграция и
формиращи основните рискови груп са: високият процент на неграмотност и
слабограмотност сред подрастващите и трудоспособното население, отпадане от
училище и формално преминаване от клас в клас, отсъствие на ориентация към
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3.2.

образование и квалификация, което ги поставя в неравностойна позиция на пазара
на труда; принадлежност към етнически общности в неравностойно положение в
резултат на многодетство, непълни семейства и семейства от непълнолетни, което
обуславя тенденцията за неглижиране на децата и настаняването им в институции;
трайна липса или недостатъчни собствени доходи, което води до висок процент на
противообществени прояви сред деца и възрастни; застаряване на населението и
трайното увеличаване на самотните възрастни хора, неспособни да се справят с
ежедневните си потребности.
Под група имаме предвид съвкупност от индивиди, които притежават в една или
друга степен определена характеристика. Не е задължително групата да има
функционални характеристики, да се осъзнава, определя като група или да действа
като такава. Това сме го имали в предвид при анализа на групите в риск, за да не
се припишат автоматично функционални характеристики и очаквания към група,
която е „създадена" като такава единствено от външния ни поглед.
При определянето на групите, сме спазили основните критерии за нормалното
функциониране и социална интеграция, които са различни за различните общности
и групи, в зависимост преди всичко от възрастта на индивида, и се изменят във
времето и в различни социални общности.
За децата това са:
- Семейна среда;
- Образование;
- Здравно състояние;
- Развитие;
- Участие в социалната общност;
- Приемлив стандарт на
живот;
За хората в работоспособна възраст:
- Трудова заетост;
- Жилище;
- Здравословно състояние;
- Участие в социалната общност;
- Приемлив стандарт на живот;
Рискови групи, свързани със степен на образование:
- деца не посещаващи училище – средно месечно се спират семейните добавки за
110 деца за допуснати над 5 неизвинени отсъствия; .
- възрастни, рано отпаднали от образователната система и останали без
образование – 664 души от регистрираните безработни или 77% от регистрираните
безработни са без основно образование.
Рискови групи, свързани с дефицит в доходите като средства за издръжка и
за създаване на материални условия за живот:
- деца в многодетни семейства - 1950 деца от общината се отглеждат в
многодетни семейства;
- деца на самотни родители - 740 деца се отглеждат от сам родител, в масовия
случай - от майката;
- деца, които раждат деца – средно годишно в общината се раждат около 20 деца
от непълнолетни майки, като има не малко случаи на от 1 до 3 раждания преди
навършване на пълнолетие.
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- деца и възрастни с увреждания – на територията на общината за анализирания
период са идентифицирани 98 деца с увреждания с 50 и над 50% намалена възможност
за социална адаптация, които се отглеждат в семействата или са настанени при роднини
и близки. Още 5 деца с увреждания от общината са настанени в различни социални
институции. В общината живеят 1510 лица с различни увреждания и намалена
възможност за социална интеграция с от 71 до 100 % с чужда помощ, които получават
социални добавки, като голям процент от тях живеят сами и имат ниски пенсии, което
затруднява много ежедневието и качеството им на живот.
- деца и лица от ромски произход - над 90% от подпомаганите по лица с месечни
помощи по ЗСП са от ромски произход. Не е малък процента бедстващи, които поради
немарливост /липса на документи за самоличност, безотговорно прекратяване на
регистрация в ДБТ и др./ и липса на чувство за отговорност за собствения живот и
живота на собствените си деца не попадат в обхвата на социалното подпомагане.
- възрастни с ниски пенсии и самотно живеещи – над 40% от пенсионерите в
общината получават ниски пенсии несвързани с трудов стаж и възраст, като половината
от тях са социални /по старост/; пенсиите на останалите също са около и под средните за
страната. Над 1000 възрастни живеят сами. Поради липсата на препитание в общината
много пенсионари живеят сами, далече от своите деца и внуци.
Рискови групи, свързани с лоши битови условия и липсата на жилище:
- липса на общински жилища – към настоящия момент общината не разполага с
достатъчен брой общински жилища, с които да посрещне огромната нужда от такива;
- обособяването на ромски гета извън регулацията на населените места и тяхното
разрастване, което се отразява негативно на качеството на живота на живеещите в тях.
Рискови групи, свързани със структура на семейството:
- многодетни семейства;
- непълни семейства самотни родители, самотни хора с увреждания и самотни
възрастни хора.
Рискови групи, свързани с тежък здравословен проблем:
- семейства с член с увреждане или тежко заболяване;
- семейства на хора с увреждания, оставащи без доходи в периоди между
сключване на договор по програми;
- непълни семейства с родители в пенсионна възраст със здравословни
проблеми.
Рискови групи, свързани с труден достъп до здравни услуги:
хора в пенсионна възраст, живеещи отдалечено в малките населени
места;
- хора с увреждания и с няколко хронични заболявания;
- семейства без доходи.
От казаното по-горе, става ясно, че факторите си влияят взаимно, т.е. има в
взаимодействия между тях, които пораждат риск за различни групи от населението
на Община Чирпан, резултат на което можем да ги групираме в няколко основни
ключови групи в риск, които следва да бъдат обект на въздействието на
бъдещата Стратегия за развитие на социалните услуги на територията на Община
Чирпан и последващия стратегически план за развитие на мрежата от социални
услуги. За да се превъзмогне ситуацията на риск за индивида е необходимо да се
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подкрепя и семейството му. Често хората в риск поставят цялото
семейство/домакинство в риск. Следователно, групите в риск имат и свързани групи
нуждаещи се от подкрепа.
Деца, отглеждани извън биологичното семейството
На територията на община Чирпан за периода 2010 година – 30 юни 2015 година
по различни причини 24 деца са настанени за отглеждане в различни специализирани
институции. Към настоящия момент още 39 деца са настанени в семейства на роднини
и близки. За същото време не са извършени осиновявания, а 19 деца са реинтегрирани в
биологичните си семейства.
Благодарение на съществуващата услуга Център за
обществена подкрепа и приемна грижа, ДСП Чирпан среща партьорство и начини за
преодоляване на част от пречките за реинтеграция, осигуряване на сигурна семейна
среда за децата, извеждани от семейството, както и осъществяване на настаняване в
професионални приемни семейства и работа със специалисти – психолози, социални
работници и прочие.
Деца с увреждания отглеждани в семейство, или деца отглеждани в
семейства в риск
Броят на подпомаганите деца с трайно намалена възможност за социална
адаптация и трайно намалена работоспособност е 41. Освен тях има и 27 деца и
ученици със специфични образователни потребности
/СОП/. Тяхното
разпределение е следното: в основните училища се обучават интегрирано, по
индивидуални образователни програми за обучение и развитие 24 ученика и 3 деца
в детска градина .
Нужна е помощ на родителите от почасови грижи. Осигуряване на възможност за
достъпна среда, транспорт и допълнителни средства за лечение и интегрирано обучение
на децата с увреждания. Мероприятия за интеграция на децата с проблемно здраве с
връстниците им. Подпомагане на многодетни семейства. Преференциално записване в
детски заведения, при облекчени финансови условия.
Деца жертви на насилие, с проблемно поведение, деца получили
полицейска закрила
За анализирания период не може да се определи точния брой на децата, които не
са записвани за ученици, тъи като не съществува информация за мигриралите извън
страната семейства. Към 30.06.2015 год. са регистрирани 10 малолетни и непълнолетни,
извършили противообществени прояви и 2 непълнолетни, извършили престъпления.
Децата, настанени във възпитателно училище интернат и в социално-педагогически
интернат са 1. Броя на децата с наложена мярка обществен възпитател през 2015 г. е 10.
Общия брой деца, с които МКБППМН работи годишно е както следва:
Общ брой деца, с които МКБППМН работи годишно
10.6.10. Общ брой деца, с които МКБППМН работи през 2010 г.

35

10.6.11. Общ брой деца, с които МКБППМН работи през 2011 г.

35

10.6.12. Общ брой деца, с които МКБППМН работи през 2012 г.

40

10.6.13. Общ брой деца, с които МКБППМН работи през 2013 г.

40

10.6.14. Общ брой деца, с които МКБППМН работи през 2014 г.

45

10.6.15. Общ брой деца, с които МКБППМН работи през 2015 г. – до 30 юни 45
2015 г.

За да се осигури превенция на ранното отпадане от училище трябва да се
работи в посока целодневна организация на учебния процес, привлекателност,
обхващане по интереси в извънучилищни дейности, работа за мотивация за посещение
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на училище сред ромската общност. Децата с проблемно поведение да участват в
дискусии и обсъждания, да получават подкрепа в учебното заведение.
Възрастни с увреждания- живеещи в семейна среда
Към 30.06.2015 год. броят на подпомаганите лица с увреждания от Дирекция
„Социално подпомагане” – Чирпан е 329 предимно със 71-100% степен на увреждане.
Нуждаят се предимно от социални услуги в общността, като “домашен помощник” и
“личен асистент”.
Стари хора- самотно живеещи в семейна среда
Развитието на услуга от семеен тип на територията на общината би подобрила
качеството на живот на самотно живеещите възрастни хора. С осигуряване на облекчен
достъп до медицинска помощ, подкрепа при организиране на домакинството,
намаляване на социалната изолация, по- лесен достъп до общуване, развлечения и
интеграция в подходяща среда би се подобрило качеството им на живот.
Хора и общности в неравностойно положение
• непълнолетни, самотни родители – средно годишно 15 деца раждат
деца. Необходими са условия да продължават образованието си, да придобиват
умения за отговорно родителство, съдействие за почасова заетост или почасово
обучение.
• хора с основно и без образование - Над 50% от регистрираните
безработни са неграмотни и без основно образование, което води до трудности при
трудовата им реализация, липса на доходи, крайна бедност и социална изолация.
Нужна е системна работа и помощ за намиране на работа и превръщането на
образованието и квалификацията в първостепенна ценност за излизане от този
порочен кръг.
• етнически общности : Българската етническа общност е най-многобройната.
При нея съществува риск главно за хората с увреждания и възрастните самотно
живеещи, особенно в по-малките населени места.
Най-голямата и най-уязвима етническа общност е ромската, която като процент от
населението за последните 5 години е нарастнала 10%. За нея са характерни липса
или ниско образование, висок процент на трайно безработни лица и цели семейства,
липса на трудови навици и желание за постоянна работа, многодетни и непълни
семейства, липса и изключително лошо състояние на жилищния фонд, липса на трудов
стаж и пенсии, висок процент на неглижирани и отпаднали от образователната система
деца, висока раждаемост сред малолетни и непълнолетни, основна рискова среда за
изоставени деца.
Следващите по-малобройни и уязвими етнически общности са на турците и/или
турчеещите се(самоопределящи се за турци). Те се характеризират с малко по-добро
образование, по-добро ниво на жилищни и материални условия и изградени трудови
навици. Повечето в трудоспособна възраст живеят и работят в Гърция, Италия и
Испания. В риск са изоставените хора с увреждания, самотни възрастни или оставените
за отглеждане при тях деца.
4. Състояние на мрежата от социални и интегрирани услуги в общината
4.1.1. Извършени дейности по мониторинг и оценка
В община Чирпан е разработена и действа Общинска стратегия за развитие на
социалните услуги (2011 г. – 2016 г.), която е неразделна част от Областната
стратегия за развитие на социалните услуги в област Стара Загора. Ежегодно
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Общински съвет град Чирпан приема Годишен план за развитие на социалните
услуги на общинско ниво за настоящата година.
4.1.2. Резултати от мониторинга и оценката
През изминалия планов период се изпълниха дейностите па приоритетните
направления, осигурени от ЕС.
Съответствие на мрежата от услуги спрямо актуалните потребности на
рисковите групи
Понятието за социални услуги е определено нормативно от Закон за социално
подпомагане, Закон за интеграция на хората с увреждания, Закон за закрила на
детето, Правилниците за тяхното прилагане и др. Чрез тях се определя реда,
условията и организацията на социалните услуги. Класифицирането на видовете
социални услуги са определени в Правилника за прилагане на закон за социалното
подпомагане. Нормативно е определено, че социалните услуги в специализираните
институции се предоставят при невъзможност за извършване на услуги в
общността. Съобразно потребностите могат да се разкриват конкретни услуги.
Съгласно законодателството услугите могат да се предоставят от държавата, от
общините, от физически и юридически лица, отговарящи на съответните
изисквания.

4.2.

4.2.1. Характеристика на услугите
Съгласно действащото законодателство социалните услуги, които се
предлагат на територията на общината се основават на социална работа и са
насочени към подкрепа на подпомаганите лица за осъществяване на ежедневните
им дейности. Обикновено бенефициенти са хора с увреждания, самотни възрастни
хора и пенсионери. За огромно съжаление до момента нямаме развити социалните
услуги за деца в риск.
Като цяло социалните услуги имат относително ограничено покритие в
общността. На територията на общината няма специализирани институции
пенсионен тип. Социалните услуги, които се предоставят в са 6:
1. Център за обществена подкрепа, "Центърът за работа с деца в риск” е
създаден с реализирането на проект по програма ФАР и финансиран от
Европейския съюз продължава дейноста си от 01.01.2009 год. но вече като „Център
за обществена подкрепа”.

В него работят четирима социални работника, двама възпитатели,
рехабилитатор, психолог и логопед.Капацитетът на Центъра е 60 места.От началото
на месец 01.2009 год. след сключване на договор с консултантска фирма „ГЛЕДНА
ТОЧКА „ ЕООД” гр.София към Института по социални дейности започна и
обучението на екипа по въвеждане на новата документация, нова методика на
работа и обмяна на опит.Обученията се провеждат в Центъра за обществена
подкрепа.Присъстват освен екипа а и всички ресурсни учетели в гр.Чирпан ,
представители на ромската общност, ученици от ПГСС гр.Чирпан, секретаря на
МКБППМН към Община Чирпан, специалисти от Отдела"Закрила на детето" към
Дирекция „Социално Подпомагане" и други участници имащи отношение към децата
и семействата в риск.Услугите които ще се предоставят в Центъра за обществена
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подкрепа няма да се различават напълно от тези които се предлагаха до сега , но
ще претърпят промяна след бързото обследване на общноста и потребностите на
хората.В процес сме на определяне на три основни сектора за работа с конкретни
услуги за всеки сектор.Случаите с които ще работим ще бъдат насочени с
направления от ОЗД към Дирекция Социално Подпомагане придружени със
социален доклад, като всеки случай има и ключов социален работник на ЦОП.
ЦОП Чирпан работи по над 75 случая ежемесечно, които са насочени от
Д”СП”, замозаявили се клиенти и случаи от МКБППМН Чирпан. Въпреки високият
капацитет на човешкият ресурс, който разполага институцията, на лице е
необходимост от запазване или увеличаване на капацитета на услугата, който към
момента е 60 души.
2. Домашен социален патронаж, по вид услуга е специализирана, мобилна
услуга в общността. Доставчик на услугата е община Чирпан. Ползватели са
възрастни хора на пенсионна възраст от всички населени места. Капацитетът на
услугата е 215 човека. Към 2015 год. ползватели са 250 човека. Целта на услугата е
– създаване на комплекс от социални услуги, предоставяни по домовете, свързани с
доставка на храна; поддържане на личната хигиена и хигиената на жилищните
помещения, обитавани от ползвателя; съдействие за снабдяване с необходимите
технически помощни средства при ползватели с увреждане; осъществяване на
социални контакти; битови услуги и др. Предоставяните услуги/дейности са:


Доставяне на храна;



Поддържане на личната хигиена и хигиената в жилищните помещения,
обитавани от обслужвания;



Съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни
средства при инвалидност или тежко заболяване;



Помощ в общуването и в поддържането на социални контакти,
развлечения и занимания в дома или извън него;



Битови услуги – закупуване на хранителни продукти и вещи от първа
необходимост, заплащане на такси, данъци, електрическа енергия,
телефон и др. със средства на обслужваното лице;



Консултация с личен лекар и съдействие за изготвяне на необходимите
документи за явяване на ТЕЛК;



Административни и правни консултации по проблеми, свързани със
социалнотоподпомагане;



Осъществяване на социални контакти.

Дейността се осъществявя от 24 щатни бройки, доказала се през годините
като най-популярна и с утвърдени традиции социална услуга.
3. Приемна грижа – От началото на 2012 година община Чирпан предоставя
услугата приемна грижа по проект „И аз имам семейство” по който са утвърдени като
професионални приемни родители 16 семейства. Към 01.10.2015 год. С подписване
на тристранни споразумения, от ДСП Чирпан бяха прехвълени личните досиета и
случаите на още четири семейства в които има настанени деца. Към настоящият
момент по проект „И аз имам семейство” са настанени 12 деца в 12 приемни
семейства, като издръжката за децата е гарантирана с предстоящото стартиране на
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проект „Приеми ме 2015” с период на действие от началото на 2016 година до края
на 2017 год.
4. Център за настаняване от семеен тип за деца и лица с увреждания ЦНСТДМУ е създадено с реализирането на проект на Община Чирпан в
съответствие с постигане общата и специфичните цели на Процедура: “Да не
изоставяме нито едно дете” - Компонент 2: Разкриване на социални услуги в
общността, Бюджетна линия: BG051РО001-5.2.12 на Оперативна програма
«Развитие на човешките ресурси» 2007-2013 г. Проектът допринесе за разкриване
на нов вид социална услуга, осигуряваща възможност децата да бъдат изведени от
социалните институции и да участват във всички аспекти на живота на общността,
включително да посещават местни детски градини и училища и да ползват местните
здравни, транспортни и други обществени услуги. Със Заповед РД01 -354 /
11.02.2015г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане е
разрешено откриване на Център за настаняване от семеен тип за деца / младежи с
увреждания в гр.Чирпан, ул. „Първи май” 5 с капацитет 14 места. Заповедта влиза в
сила от 01.11.2015г.
ЦНСТ реализира своята дейност в съответствие с основните принципи и
подходи в процеса на деинституционализация, стратегическите и оперативните цели
на националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в
Република България” и Панът за действие към нея. При осъществяване на
дейностите и грижата за децата са приложени мерки и изпълнени дейности за
постигане целите на Националната стратегия.
ЦНСТДМУ е изграден и развива своята дейност в съответствие с всички
релевантни стратегически документи, разработени на регионално и местно ниво.
На областно ниво това е Областната стратегия за развитие на социалните
услуги (2011 – 2016) Област Стара Загора. В четвърти параметър „Интервенция –
социални услуги, направление 1 на стратегията са идентифицирани уязвимите
групи, нуждаещи се от подкрепа, като две от целевите групи имат пряка връзка с
целевите групи на настоящия проект: „деца в специализирани институции” и „деца и
възрастни с увреждания”. Предвижда се в ЦНСТДМУ да има осигурени условия за
живот на деца с увреждания. В тази връзка е определено и едно от приоритетните
направления за съдържанието на социалните услуги в областта, а именно:
„Превенция за деца и семейства в риск и деинституционализация на грижите за
деца” и Специфична цел 1.6. „Да се развият алтернативни социални услуги за
предоставяне на резидентна грижа в среда близка до семейната за децата, които не
могат да бъдат изведени в семейна среда”. За постигането на тази цел са
определени няколко конкретни дейности, като една от тях е дейност 1.6.1.5.
Изграждане на 1 ЦНСТДМУ в община Чирпан – с капацитет 12 + 2 места .
Общинския план за развитие на социалните услуги (2013) на Община Чирпан
предвижда „развиване на алтернативни социални услуги за предоставяне на
резидентна грижа в среда близка до семейната за децата, които не могат да бъдат
изведени в семейна среда.”. В общинската стратегия формулираните цели съвпадат
напълно с тези на областната стратегия, което потвърждава съответствието на
проекта и на местно стратегическо ниво. Дейността на центъра се реализира в
сграда, изграждаща се в гр. Чирпан, ул. „Първи май“ № 5 по Договор за БФП
BG161PO001/1.1-12/2011/012 между Община Чирпан и МРРБ за „Изграждане на
Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) – гр. Чирпан” с капацитет 12+2 деца
включващ и благоустрояване на прилежащото дворно пространство, финансиран по
ОПРР, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция
1.1: „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация
на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”, Бюджетна линия:
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BG161PO001/1.1-12/2011, в съответствие с Националната карта на резидентните
услуги и Националната карта на съпътстващите услуги.
5. Услуги и мерки в други сектори
 РЦПИОВДУСОП Стара Загора
Ресурсни учители - Четири броя ресурсни учители, един логопед и един психолог в
щата на Ресурсен център - Стара Загора успешно подпомагат интегрираното обучение и
възпитание на 47 ученици със специфични образователни потребности. Децата с
увреждания и техните семейства получават консултации по редица въпроси, свързани с
образователно- възпитателния процес и рехабилитационната дейност. За всички
интегрирани деца са изготвени индивидуални планове за развитие. В училищата има
сформирани мултидисциплинарни екипи.
• МКБППМН съвместно с инспектор ДПС към РУ на МВР – Чирпан работят
с деца с девиантно поведение и по превенция на детската престъпност. Налагат се
възпитателни мерки по ЗБППМН на малолетни и непълнолетни правонарушители и на
родители, в определени случаи.
Съставът на МКБППМН е определен на основание чл. 6, ал. 1 от ЗБППМН и
Заповед № РД-09-1001 от 18.12.2014 г. на Кичка Петкова- Кмет на Община Чирпан.
Комисията е ангажирала специалисти от различни сфери на социалната
практика.
.
Основен акцент в дейността на комисията е социално - превантивната
дейност за формиране на позитивна детска личност, съгласно чл.10 от ЗБППМН
.МКБППМН работи по Общинска програма за превенция на насилието между
учениците, включваща шест основни приоритетни области и задачи:
1. Да се повиши компетентността на малолетните и непълнолетните за
активно включване в дейности по проблема.
2. Провеждане на корекционно-възпитателна дейност с извършителите на
насилие и рискови групи учащи се.
3. Превенция на зависимости и здравно образование.
4. Активизиране на училищните настоятелства иродителите за превенция на
насилието сред децата.
5. Обогатяване на формите и дейностите за прекарване на свободното време
и предоставяне на възможностите за смислени занимания в извънучебно време.
6. Осъществяване на превантивна дейност от екипи, включващи социален
работник, психолог, обществен възпитател за оказване на специализирана помощ
на деца, претърпели насилие.
През 2015 г. до 30 юни МКБППМН е извършила следните дейности:


проведени 10 възпитателни дела;



осъществяване на дейността на косултативния кабинет на МКБППМН. Тук
се привежда в изпълнение и мярката по чл. 13, ал.1, т.3 от ЗБППМН ,,задължаване да участва в консултации, обучения и програми за
преодоляване на отклонения в поведението.;



МКБППМН работи активно с училищата на територията на Община
Чирпан, отдел ,,Закрила на детето” при Дирекция ,,Социално
подпомагане”, инспектор ДПС, органите на образованието и училищните
комисии, Пробационна служба, Дирекция ,,Бюро по труда”, Център за
обществена подкрепа, СНЦ ,,Детелини”- гр. Чирпан, Младежки червен
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кръст. Община Чирпан е една от пилотните общини в Република България
включени в проект на Асоциация ,,Родители” по инициативата на УНИЦЕФ
– Община приятел на детето.
6. Услуги, които общината е предоставяла, предоставя и очаква да
предоставя са:


„Домашен помощник”, „Социален асистент” и "Личен асистент" – в
периода 2010 – 2015 година община Чирпан е осъществила предоставянето
на социални услуги за хора с увреждания, хора в неравностойно положение и
в невъзможност да полагат самостоятелно грижи за себе си, както и
самотноживеещи стари хора по няколко проекта. По проект „Подкрепа за
достоен живот” е предоставяна услугата „личен асистент” на 17 потребителя;
по проект "ЗАЕДНО – ЗА ЕДИН ПО-ДОБЪР ЖИВОТ” са предоставяни
услугите „домашен помощник” и „социален асистент” - С реализацията на
проекта Община Чирпан цели доразвитие на предоставяните услуги в
Домашен социален патронаж – Чирпан, чрез създаване на „Звено за услуги в
домашна среда”, като предпоставка за осигуряване на достоен живот и
предоставяне на услуги в домашна среда за хора, които са в частична или
пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация.

Община Чирпан през 2015 г. разработи проектно предложение по ОП „РЧР”,
бюджетна линия „Нови алтернативи” по проект „Нови възможности за грижа”. От
месец май 2015 год. са назначени 17 лични асистенти, които обслужват 17
потребители. С това се създават реални условия за повишаване качеството на
живот на самотно живеещи възрастни хора, деца и възрастни с различни
заболявания, нуждаещи се от постоянна грижа, в невъзможност да се обслужват
сами и да организират самостоятелно бита си, чрез предоставяне на индивидуално
ориентирани услуги в семейна среда.
В началото на месец септември 2015 година Община Чирпан сключи първият
си договор за безвъзмездно финансиране за програмен период 2014-2020 година.
Проект „Подкрепа за независим живот” се реализира по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година и е на обща стойност 499 998,06.
Основната цел на проекта е да се подобри качеството на живот и достъпа до услуги
на хората с увреждания и хората над 65 години в невъзможност за самообслужване,
с цел преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността. Целева
група по проекта са хора с увреждания и лица над 65 години с ограничения или в
невъзможност от самообслужване. Ще се предоставят услугите „домашен
помощник”, „социален асистент” и „личен асистент”, считано от 04.01.2016 год., като
проекта е с продължителст 24 месеца.
5. Оценка на ресурсите за развитие на социални услуги в областта и
общините
5.1. Анализ на човешките ресурси за предоставяне на услуги
Община Чирпан и Дирекция ”Социално подпомагане”:
Общинската администрация разполага с разработени стратегически документи,
които отразяват политиката за развитие на социалните услуги. Ясно е изразена воля
на кмета и на ресорния заместник-кмет в тази област да подпомагат служителите в
Общинската администрация, да структурират работните си задачи по изпълнението
на предвидените дейности.
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За ефективността на предоставяните услуги е необходимо наличието на
достатъчен персонал, като численост и квалификация. Важна предпоставка е
човешкия ресурс динамично да се развива, чрез подходящи обучения, за да се
повишава достъпността и качеството на услугата. Персоналът по управлението в
социалната сфера се осъществява като функция на Общината.
Дирекция „Социално подпомагане” е базирана в община Чирпан.
С промените в социалното законодателство и подзаконовите нормативни
актове, нараснаха и отговорностите на социалните работници. В същото време
възможностите за повишаване на професионалната им квалификация не са
достатъчни, за да се изпълнят новите изисквания. При ниските нива на трудови
възнаграждения в сферата e трудно да бъдат привлечени квалифицирани и
мотивирани кадри. Персоналът в Дирекция „Социално подпомагане” също е
недостатъчен. Квалифицираният и помощен персонал се налага да обслужва голям
брой ползватели на съответната услуга- поради ограничения във финансовите
възможности.
 Персонал за предоставяне на социални услуги:
Качествени социални услуги се представят с високо квалифициран и мотивиран
персонал. Към момента на изготвяне на анализа на ситуацията възнагражденията в
социалната сфера се определят като ниски от ангажираните лица. Много малък е
процентът на доброволци, въвлечени при предоставянето на социални услуги.
Участието на доброволци е незначително. Те са на лице най-вече при дейности в
социалната сфера, осъществявани от малкото неправителствени организации
работещи на територията на общината. И за в бъдеще предполагаме, че факторите
човешки ресурс, квалификация и мотивация на персонала ще имат съществено
значение и ще оказват влияние върху качеството системата на социални услуги.
5.2. Финансов анализ на дейностите на община Чирпан
За предлагане на качествени социални услуги, финансирането от
републиканския бюджет е недостатъчно. Общината финансира дейностите на
Домашния социален патронаж и Пенсионерски клубове.
Главният источник на финансиране на социални услуги са оперативните
програми на ЕС и националният бюджет за доржавно делегираните дейности.
Заключения и препоръки
5.3. Основни изводи от ситуационния анализ и оценката на потребностите
Настоящият анализ е извършен от главен специалист „Социални дейности” към
община Чирпан, с участието и приноса на представители на всички заинтересовани
страни. Резултатите са обобщени и са направени основните изводи и препоръки.
Община Чирпан ще работи за създаване и налагане на единна общинска
политика в областта на социалните услуги, с което ще създаде възможност на поголям брой хора с увреждания, самотни възрастни хора, пенсионери и деца в риск
да ползват тези услуги и да се интегрират в успешно в обществото.
5.4. Изводи за наличните социални услуги


Териториално разпределение между отделните населени места на
териториятта на Общината:
Наличните социални услуги са концентрирани в общинския център – гр. Чирпан
и не задоволяват в пълен обем потребностите на описаните по-горе рискови групи.
Услугите на Домашния социален патронаж са разпределени пропорционално във
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всички населени места в Общината. Във всички по-големи населени места има
разкрити Клубове на пенсионера.
 Съотношение между услугите в общността и специализирани
институции
На територията на Общината няма специализирани институции.
 Съотношение между услугите в семейна среда и резидентната грижа
Наличните социални услуги са в семейна среда и в общността.
 Степен на развитие на услугите за превенция на риска от социално
изключване
В Общината Чирпан се осъществява проект за социално включване „Заедно за
нашето бъдеще – децата на Чирпан”, финансиран от МТСП, чрез заем от Световна
банка.
 Характеристика на спектъра / многообразието на видовете услуги /
Предлаганите социални услуги в община Чирпан са разпределени както
следва:
- основно в семейна среда, насочени към възрастните граждани и към лицата
в недобро здравословно състояние;
- Център за обществена подкрепа;
- Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания;
- Домашен социален патронаж;
- Приемна грижа;
- Домашен помощник, социален асистент и личен асистент;
- Клубове на пенсионера
 Достъпност на услугите
В град Чирпан и в по-големите населени места, предоставяните социални
услуги са общо достъпни.
 Обхват на услугите, предоставяни от външните доставчици
В Общината не се предоставят услуги от външни доставчици.
Общи изводи за услугите за деца:
 Степен на развитие на услугите в общността, превенция
В Общината има разкрити услуги за деца и семейства с деца от рисковите
групи, които да отговарят комплексно на потребностите им. Въпреки това се налага
разкриване на съпътстваща услуга, особено имайки предвид съществуването на
ЦНСТ и потребността от такава, а именно Център за социална реинтеграция и
интеграция;
 Изводи за специализираните институции за деца
В Общината няма специализирани институции.
 Заключения за качеството на услугите за деца и съответствие с
реалните потребности
В Общината има реална потребност от съществуването на услуги за деца.
Качеството на услугите ЦОП, ЦНСТ и приемна грижа, както и личен и социален
асистент е високо. Въпреки това се налага разкриване на съпътстваща услуга,
особено имайки предвид съществуването на ЦНСТ и потребността от такава, а
именно Център за социална реинтеграция и интеграция.
 Идентифицирани дефицити / липси на услуги
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От направения анализ се наблюдава остър дифицит на услуги за възрастни
хора от резидентен тип и съпътстваща услуга - ЦСРИ.
Изводи за услугите за възрастни и стари хора:
Има развити достатъчно услуги в семейна среда за старите хора, услуги за
деца и семейства в риск, услуги за превенция на изоставянето и услуги, в резонанс с
мерките на закрила на детето. Наблюдава се липса на услуги за възрастни хора от
резидентен тип, както и съпътстващи услуги за съществуващият Център за
настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания. В Общината
съществува и работи над капацитета си услугата Център за обществена подкрепа.
Въпреки високият капацитет на човешкият ресурс, който разполага институцията, на
лице е необходимост от запазване или увеличаване на капацитета на услугата,
който към момента е 60 души.
Най-вече са заявени потребности от социални услуги в общността, свързани
с ежедневното битово обслужване на потребителите, както и на услуги, свързани с
физическа рехабилитация, медицинско обслужване и разходки извън дома.
Препоръки
Въз основа на така направения анализ на ситуацията на социалните услуги,
предоставяни на територията на Община Чирпан могат да се изведат основните
насоки за промяна в системата на социалните услуги, а именно:
 Социалните услуги да се предоставят при зачитане на човешкото
достойнство, личния живот и основните човешки права на потребителите
при равнопоставеност на отделните целеви групи;
 Обхващане на всички уязвими социални групи и предлагане на адекватен
отговор на техните потребности;
 Сътрудничеството между Община Чирпан и други съседни Общини и
институции, ангажирани в социалната сфера, както и сътрудничеството
с други доставчици на социални услуги ще създаде възможности за
ускоряване на реформата в социалните услуги и създаване на добри
практики за възлагане и договаряне на социални услуги.
Препоръки:
1. Изграждане на модерни и гъвкави социални услуги, с ранни възможности
за интервенция, които поставят потребителите в центъра, ангажират
тяхната активност и съдействат за предотвратяване на социалната
изолация и загубата на независимост, в съответствие с общата тенденция
за превес на услуги в общността и деинституционализация;
2. Развиване на съпътстващи социални услуги за подпомагане дейността на
ЦНСТДМУ Чирпан;
3. Развиване и усъвършенстване на социални услуги, предоставени в дома на
потребителите, с цел повишаване качеството им на живот;
4. Развиване на социални услугиза възрастни хора от резидентен тип;
5. Необходимо е изграждането на механизми на междусекторно
партньорство между институциите за използване на техните ресурси в
подкрепа на семействата при преодоляване на бедността и социалната
изолация.
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6. Приложения
1. Общински анализ
2. Карта със статистически данни
3. Карта на услугата „Домашен социален патронаж”
4. Карта на услугата „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с
увреждания”
5. Карта на услугата „Център за обществена подкрепа”
6. Моментна снимка
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