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СЪДЪРЖАНИЕ
Годишния план за развитие на социалните услуги обхваща предвидените дейности
за 2021 година и представлява отворен документ, който може да бъде променян, допълван
и усъвършенстван, в отговор на възникнали нови потребности и в съответствие с
променящите се условия, нормативна база и икономическа среда. Той се приема ежегодно
до 30 април от Общински съвет към Община Чирпан, съгласно чл. 36б(4) от Правилника
за прилагане на закона за социално подпомагане.
Годишния план за развитие на социалните услуги на общинско равнище за
следващата календарна година, съдържа:
1. брой, вид и капацитет на социалните услуги, които функционират на територията
на общината;
2. брой, вид и капацитет на социалните услуги, които се предлага да бъдат открити,
закрити и/или преструктурирани на територията на общината;
3. източници на финансиране на социалните услуги;
4. ресурсно обезпечаване на предоставянето на социалните услуги;
5. други дейности за развитие на социалните услуги.

I. БРОЙ, ВИД И КАПАЦИТЕТ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ В
ПОДКРЕПА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, КОИТО ФУНКЦИОНИРАТ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧИРПАН.
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 дейността си от 01.01.2009 год. но вече като „Център за обществена
подкрепа”.
В него работят четирима социални работника, възпитател, рехабилитатор, психолог
и логопед. Услугата се управлява от Община Чирпан и е държавно делегирана дейност.
Капацитетът на Центъра е 60 места/потребителя. Случаите с които се работи са насочени
с направления от ОЗД към Дирекция Социално Подпомагане Чирпан, придружени със
социален доклад, като всеки случай има и ключов социален работник на ЦОП.
ЦОП Чирпан работи с над 75 случая ежемесечно, които са насочени от Дирекция
“Социално подпомагане”, самозаявили се клиенти и случаи от МКБППМН Чирпан. На
лице е необходимост от запазване или увеличаване на капацитета на услугата.
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 в общината. 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;
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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
социалното подпомагане;

Осъществяване на социални контакти.
Дейността се осъществява от 23 щатни бройки, доказала се през годините като найпопулярна и с утвърдени традиции социална услуга.
Към момента капацитета на услугата е 270 човека. Постоянни ползватели на
услугата са приблизително 296 човека.
3. Приемна грижа – От началото на 2012 година община Чирпан предоставя
услугата приемна грижа по проект „И аз имам семейство” Към 01.10.2015 год. с
подписване на тристранни споразумения, от Дирекция “Социално подпомагане” Чирпан
бяха прехвълени личните досиета и случаите на още четири семейства. От началото на
2016 год. Проектът продължава предоставянето на услугата приемна грижа по ОП
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 под наименованието „Приеми ме 2015”.
Община Чирпан си партнира с Областния екип по приемна грижа в Стара Загора по
предоставяне на услугата „приемна грижа” и Комисията по приемна грижа към
Регионална дирекция социално подпомагане.
Към настоящия момент по Проекта са настанени 12 деца в 12 приемни семейства.
Общият брой на обучените и утвърдени професионални приемни семейства на
територията на общината по този проект са 12 лица. Утвърдените професионални
приемни родители са с профили за деца от 0 до 10 годишна възраст.
4. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи 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 /11.02.2015 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално
подпомагане е разрешено откриване на Център за настаняване от семеен тип за деца и
младежи с увреждания в гр.Чирпан с капацитет 14 места, считано от 01.11.2015 г.
ЦНСТДМУ 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
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стратегия.
В услугата работят 12 лица, както следва: 8 детегледача, един социален
работник/възпитател, един шофьор/поддръжка и един управител.
Към настоящият момент капацитета на услугата е запълнен.
5. Услуги и мерки в други сектори
МКБППМН съвместно с инспектор ДПС към РУ– 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 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 към
Община Чирпан работи по следните 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 и родителите 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.
Към момента към МКБППМН са определени дванадесет обществени възпитателя,
които обхващат работата по случаи с деца, проявили девиантно поведение. През 2019
година са образувани 27 възпитателни дела. Предвижда се броят на обществените
възпитатели да се запази през 2021 год.
6. Услуги, насочени към хора с увреждания, възрастни хора и самотноживеещи
лица:
„Домашен помощник”, „Социален асистент” и "Личен асистент" – през 2019
год., Община Чирпан е предоставила услугите „Домашен помощник”, „Социален
асистент” и "Личен асистент" по ПМС 344/2018 г. на 73 потребителя.
Считано от 01.09.2019 год. Община Чирпан изпълнява разпоредбите на Закона за
личната помощ. От мерките предвидени в него са се възползвали 103 потребителя, на
които е назначен личен асистент, съгласно издаденото от Дирекция „Социално
подпомагане” направление за ползване на социална услуга. Услугата по закона за личната
помощ продължава и през 2020-та и 2021 година, като процедурата по кандидатстване е
отворена и няма определен срок, в който кандидат-потребителите да подават своите
заявления.
7. Проект за социално включване и ранна интервенция на уврежданията
В периода от 2010 до 2015 год. Община Чирпан е осъществявала проект за социално
включване на деца и семейства в риск, финансиран от Министерство на труда и
социалната политика, чрез Заем 7612 BG от Международната банка за възстановяване и
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развитие (Световна банка). Проектът за социално включване цели:
o Подобрена училищна готовност на децата от семейства с ниски доходи и децата с
увреждания на възраст до 7 години;
o Повишено общо благосъстояние на децата;
o Разширяване на обхвата на услугите, свързани с грижи за деца, предоставяни на
деца с ниски доходи и деца с увреждания на възраст до 7 години.
Основните цели на проекта са:
Превенция на социалното изключване и гарантиране правото на равен достъп до
качествено образование на децата и учениците от уязвимите групи. Създаване на
предпоставки за успешна социализация на децата, чрез съхраняване и развиване на
културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства. Осигуряване
на подкрепа за деца от подготвителните групи за достигане на училищна готовност и
овладяване на българския език.
По проекта е създанен и т.нар. „Центъра за ранна интервенция на уврежданията“ към
ОДЗ „Чирпан“ в който по Проекта е работил специализиран персонал, а именно:
психолози, социални работници, рехабилитатор, педагог, специален педагог, логопед,
медицинска сестра и гинеколог. Чрез разкриването на този център се цели
предотвратяване на изоставянето и/или институционализирането на деца с увреждания и
изграждане на специални умения за отглеждане на децата с увреждания и подкрепа на
семействата им.
Проектът за социално включване приключи успешно в края на 2015 година, като
през 2016 година Община Чирпан, разработи ново проектно предложение, което цели да
гарантира устойчивост на услугите за социално включване и през следващите две години.
Проектното предложение е одобрено и през втората половина на 2016 година старира
втората фаза от проекта за социално включване с наименованието „Заедно за нашето
бъдеще”. По проекта е назначен мултидисциплинарен екип от същите специалисти като в
предходната фаза: психолози, социални работници, рехабилитатор, педагог, специален
педагог, логопед, медицинска сестра и гинеколог. Проектът се финансира по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и има за цел да обхване целева
група от 275 деца и семейства и 26 деца с увреждания.
Към момента по проекта са обхванати 218 деца и семейства, вписани в регистъра на
услугата. Услугата ще продължи да се предоставя до края на 2020 година, а от началото
на 2021 година, услугата ще бъде трансформирана в „Център за социална рехабилитация и
интеграция за деца и лица”/ЦСРИДЛ/.
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II. БРОЙ, ВИД И КАПАЦИТЕТ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ В
ПОДКРЕПА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, КОИТО СЕ ПРЕДЛАГА ДА БЪДАТ
ОТКРИТИ, ЗАКРИТИ И/ИЛИ ПРЕСТРУКТУРИРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНАТА.
През 2021 година се очаква да бъде открита нова социална услуги на територията
на община Чирпан, а именно „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и
лица”/ЦСРИДЛ/.
Община Чирпан е бенифициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ
№BG05M9OP001-2.004-0030-С03, проект „Заедно за нашето бъдеще” финансиран по
процедура №BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” на ОП „Развитие
на човешките ресурси” 2014-2020 г. Проекта на Община Чирпан е в съответствие с
постигане общата и специфичните цели на Процедура на директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.004-0030-С03, проект „Заедно за
нашето бъдеще” финансиран по процедура №BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно
детско развитие” на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г..
Проектът допринесе за разкриване на нов вид социална услуга, осигуряваща
възможност ефективното функциониране на „Център за ранна интервенция на
уврежданията“, който предоставя интегрирани услуги за превенция на социалното
изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното детско
развитие, насочени към деца до 7 годишна възраст от уязвими групи, вкл. деца с
увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители.
Продължителността на дейностите по проекта е до 31.12.2020г. и община Чирпан
възнамерява да надгради сега действащия проект като промени вида на социалната
услуга от „Център за ранна интервенция на уврежданията“ в „Център за социална
рехабилитация и интеграция за деца и лица” /ЦСРИДЛ/ и я включи като делегирана
дейност.
Намерението на общината е да кандидатства за разриване на „Център за социална
рехабилитация и интеграция за деца и лица” в същата сграда - сградата на ДГ
„Здравец” гр. Чирпан, като капацитета на Центъра е от 20 /двадесет/ потребители на
услугата.
Предоставянето на услугата ЦСРИ цели подкрепа на индивидуалното развитие,
поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на лица с различни
вид и степен на увреждане, както и подкрепа на лица от различни рискови групи, чрез
целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване.
Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни
дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения,
както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот. Тези дейности ще се
осъществяват от специалисти, които съдействат и подкрепят потребителите и техните
близки посредством индивидуални и/или групови занимания.
Освен в сградата на Центъра за социална рехабилитация и интеграция услугата
ще се предоставя и мобилно чрез специализираното транспортно средство. Мобилната
работа ще допринесе за развитие на социални услуги в общността и предоставяне на
процеса на социално изключване. Мобилната работа се предлага в случаи когато
присъствието на потребителя е невъзможно по обективни причини.
Общинската стратегия за развитие на социалните услуги на територията на
Община Чирпан 2016-2020г. в раздел V „Мерки за изпълнение на оперативните цели”
Страница 6 от 7

предвижда в т. 2 на раздела „Създаване на Център за социална рехабилитация и
интеграция на деца и младежи с увреждания”. В общинската стратегия формулираните
цели напълно потвърждават съответствието на проекта на местно стратегическо ниво.
Нужно е да се отбележи, че на територията на общината функционира само един
тип подкрепяща услуга, а именно ЦОП, която не може да обхване всички от случаите на
деца и семейства в риск. Също е необходимо да се отбележи, че на територията на
общината има налична резидентна социална услуга ЦНСТДМУ с капацитет 14.
Младежите, които са настанени там не могат да се възползват от социалната услуга,
предвид целевата група, която обслужва ЦОП. За съжаление се увеличават случаите при
които съществуват рискове от социален характер. Необходими са допълнителни
алтернативни социални услуги за децата и младежи, настанени в ЦНСТДМУ, както и за
децата със специални образователни потребности на територията на общината. В
процеса на работа на терен се откроява и невъзможността на децата от отдалечените
населени места да ползват дневни услуги, поради липса на финансови средства от страна
на родителите, които да осигуряват посещенията на децата в Центровете. В тази връзка
е нужно разкриването на социалната услуга ЦСРИ за деца и лица.

Община Чирпан
2020 год.
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