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Общинският план за развитие на община Кричим за периода 2014 – 2020 г. е 
разработен в изпълнение на разпоредбите на Закона за регионално развитие и приет от 
Общински съвет - Кричим с Решение № 229, взето с протокол № 25 от 07.07.2014 г. на 
ОбС – Кричим. При съставянето му са спазени принципните изисквания на 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството, относно обемът и 
съдържанието. Като съставна, макар и малка част от националната територия Община 
Кричим следва да се развива в съответствие, както с Областната стратегия за развитие 
на област Пловдив,  така и с Националната стратегия за регионално развитие, както в 
краткосрочен, така и в дългосрочен план. По такъв начин планът последователно 
трябва да осъществява набелязаните приоритети и цели на развитие на община Кричим. 
Общинският план за развитие е отворена система. Веднъж приет, той остава 
относително “твърд” в стратегическата си насоченост и цели, но отворен и гъвкав – по 
отношение на мерките и проектите. 

Годишният доклад е изготвен  на основание чл. 23, т. 3 и т. 4 от Закона за 
регионално развитие (ЗРР), чл. 91, ал. 4 от Правилника за приложение на ЗРР, приетите 
визия, приоритети и  изпълнените мерки, заложени  в Общински план за развитие 2014 
– 2020 г. 

Визията на община Кричим, определена в Общинския план за развитие е: 
„Община Кричим – екологично чиста територия, атрактивна за развитие на 
туризъм, с добре устроена и привлекателна жизнена инфраструктурна, културна, 
икономическа и бизнес среда, подобрен стандарт на живот и повишен ръст на 
заетост и доходи”.

Главната цел за развитие на Община Кричим е:  
Устойчиво местно развитие, преодоляване на демографската криза и 

бедността, основани на потенциала за постигане на общ икономически напредък, 
подобрено качество на живот, с високи равнища на заетост и обновена техническа 
инфраструктура. 

Стратегически цели:
Цел 1. Съживяване на местната икономика и създаване на работни места, чрез 

ефективно използване на ресурсите и привличане на инвестиции в селското 
стопанство, съпътстващи дейности и услуги за намаляване на безработицата и 
повишаване на доходите. 

Цел 2. Повишаване и развитие на човешките ресурси, подобряване качеството 
и стандарта на живот, насърчаване на образованието и социалното включване. 

Цел 3. Балансирано териториално развитие, чрез комплексно подобряване 
състоянието на техническата и социална инфраструктура, съхраняване и опазване на 
природното богатство. 

В изпълнение на определените Главна и стратегически цели по приоритетите 
Кметът на община възлага разработването на проекти и програми за привличане на 
външно финансиране, реализира проекти с целево и бюджетно финансиране, и др. 
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Приоритет първи: „Икономическо съживяване и развитие на района, 
насърчаване на малкия и средния бизнес, и инвестициите в селското стопанство, 
създаване и развитие на публично-частни партньорства”.  

Специфична цел 1.1.: „Разнообразяване към неземеделски дейности и 
разкриване на нови работни места в общината”. 

Мярка 1.1.1. „Стимулиране развитието на местната икономика” 

Проект 1.1.1.1. „Стимулиране на местното развитие, чрез разработване на 
Стратегия за интегрирано местно развитие на основата на подхода ВОМР в 
партньорство със съседни общини”. 

Със свое Решение № 22, взето с Протокол № 3 от 10.12.2015 г. Общински съвет 
при община Кричим дава съгласие за формиране на местно партньорство – Кричим, за 
подготовка и реализиране на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни 
дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за 
развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014 – 2020 г., в партньорство с 
община Брацигово.  

Водещият партньор – община Брацигово, изготви и депозира проектно 
предложение пред УО на ПРСР 2014-2020 г., което беше одобрено, подписан е 
договора за безвъзмездна финансова помощ и проекта е в процес на изпълнение. 
Предстои разработването на общата Стратегия за местно развитие между двете 
общини. 

Проект 1.1.1.2. „Информационни кампании за възможностите за развитие на 
туризъм на територията на общината и усвояване на средства от европейските фондове 
през новия програмен период 2014-2020 г.”: 

На интернет страницата на общината са публикувани материали, които не само 
да представят, но и да популяризират природните забележителности на района. 

Издаден е и се разпространява каталог на община Кричим в който е представено 
културно-историческото наследство на общината. 

Мярка 1.1.3. „Намаляване равнището на безработица на територията на 
общината”. 

Проекти 1.1.3.1. и 1.1.3.2. „Разработване и реализиране – съвместно с държавни, 
общински и частни предприятия, юридически лица и териториалните поделения на 
Агенцията по заетостта и Агенцията за социално подпомагане, на програми за заетост 
за безработни лица» и «Подкрепа за младежи до 29 г. възраст за реализация на пазара 
на труда”:

С оглед мащаба на икономическата и финансова криза, както в световен, така и в 
национален план, постигнатото в общината по тази стратегическа цел за съжаление има 
регресивен характер. По официални данни на БТ „Родопи” равнището на безработицата 
в община Кричим към 31.10.2016 г. е 13,8% при средно за област Пловдив – 5,8% и 
7,9% за страната. Това нарежда нашата община сред тези с най-висока безработица. 
Причините са комплексни, но като водеща се очертава ниската или липсата на каквато 
и да било квалификация на регистрираните безработни, които са предимно от 
малцинствените групи. Независимо от обективните и субективни фактори, общинска 



4

администрация полага усилия за създаване на предпоставки за осигуряване на заетост 
на трайно безработни лица. 

На 17.03.2016 г. бе сключен Договор № ОЗМ 1-06-14-268 #10  по Оперативна 
програма ,,Развитие на човешките ресурси”,  схема ,,Обучение и заетост за младите 
хора” за осигуряване на заетост на 7 лица на длъжност ,,Работник озеленяване” и 7 
лица на длъжност ,,Работник поддръжка”. Периода на реализация започна на 24.03.2016 
г.  и приключи на 23.09.2016 г. 

И през 2016 г. община Кричим продължи да реализира дейности по 
Националната програма „Обучение и заетост на хора с трайни увреждания”, която е за 
тригодишен период на изпълнение от 2016 г. до 2018 г. На 15.03.2016 г. между община 
Кричим и Дирекция „Бюро по труда Родопи” гр. Пловдив бе подписан Договор, 
съгласно който е наето едно лице на длъжност ,,Технически сътрудник” с период на 
заетостта от 21.03.2016 г. до 20.03.2018 г. Съгласно договор от 26.05.2016 г. по същата 
програма, е наето едно лице на длъжност ,,Работник поддръжка” с период на заетостта 
от 01.06.2016 г. до 31.05.2018 г. 

През 2016 г. община Кричим се включи в разработването на Регионалната 
програма за заетост на област Пловдив – 2016 г. Същата бе утвърдена при следните 
параметри: заетост на 12 лица на длъжност ,,Общ работник”, на непълно работно време 
6 /шест/ часа. Периода на реализация на програмата е от  17.09.2016 г. до 31.03.2017 г. 

Ежегодно община Кричим кандидатства по програмата на МТСП „Старт в 
кариерата”, чрез която се създават възможности за млади хора, ненавършили 29 
години, завършили висше образование, регистрирани в бюрата по труда и без трудов 
стаж по специалността, да бъдат ангажирани в общинска администрация на определени 
длъжности, с което не само се осигуряват работни места за начинаещи специалисти, но 
и се повишава качеството на предлаганите от общинска администрация услуги. От 
МТСП ни бяха одобрени три работни места. Към настоящия момент няма кандидати по 
одобрените за община Кричим длъжности. 

На 03.05.2016 г. с вх. рег. №: BG05M2OP001-3.002-0332 по електронен път бе 
подадено проектно предложение "Защото вярваме, че всяко дете е важно" по 
Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", Процедура 
BG05M2OP001-3.002 - "Образователна интеграция на ученици от етническите 
малцинства и/или търсещи или получили международна закрила". Стойността на 
проектното предложение е 252 288,19 лв. 

Проектът цели да се създаде ефективна среда за развитие, реализация и социална 
интеграция на учениците от ромската малцинствена група в община Кричим, 
посредством улесняване достъпа до образователния процес и повишаване желанието 
им за посещение на училищните и извънучилищните дейности в образователните 
структури. Проектът цели намаляване броя на отпадналите и на заплашените от 
отпадане ученици от ромското етническо малцинство от образователния процес в НУ 
„Васил Левски”, НУ „Св. Св. Кирил и Методий” и СОУ „П. Р. Салвейков” чрез: 
подобряване на училищната среда; прилагането на методи за интегрирано 
интерактивно обучение в организираните клубове и групи по интереси по Проекта; 
кариерно ориентиране на ученици; промяна в родителското отношение към 
образователния процес и тяхната подкрепа за включването на децата им в училищния 
живот; подобряване на етническата толерантност и търпимост в община Кричим и др. 
Предложеният проект допринася в голяма степен за подобряване на образователната 
среда в училищата партньори, както и за превръщането им в място, привлекателно за 
учениците от ромското етническо малцинствени групи. Организирането на различни 
дейности, описани в съответната част на проектното предложение, ще оптимизира 
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процесите на интеграция на ученици от ромското етническо малцинство в училищния 
живот, ще стимулира емпатията, културното опознаване, съхранение и сближаване на 
участниците в образователния процес. Общият брой на включени ученици при 
изпълнение на проекта е 533 като 322 са с ромски произход, от тях 169 момчета и 153 
момичета. Целите и дейностите по проекта са съобразени с дългосрочните приоритети 
на Стратегия "Европа 2020" и с инвестиционния приоритет по Оперативна програма 
"Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020. Очакваните резултати от 
изпълнението на проекта надграждат схемите от програмен период 2007-2013 и 
кореспондират с План за действие на община Кричим 2015-2020. 

Специфична цел 1.2. „Опазване, популяризиране и развитие на културното 
и природното наследство на общината с цел развитие на туризма” 

Мярка 1.2.1.; 1.2.2. и 1.2.3. „Благоустрояване на културно-исторически 
обекти”; „Модернизация на съществуващата туристическа инфраструктура и 
изграждане на нова” и „Подкрепа за разработване на местни и регионални 
туристически маршрути”: 

Проект 1.2.1.1.; 1.2.2.1.; 1.2.2.2. и 1.2.3.4. „Разработване на туристически 
маршрути свързани с обекти от културно-историческото ни наследство и природни 
дадености – Асениевият камък, останките от крепостта „Иванково кале”, Кричимски 
манастир „Успение Богородично”, останките от древните манастири „Св. Илия” и „Св. 
Врачове”, ПР „Изгорялото гюне”, новата защитена местност „Козница”; „Подобряване 
достъпа до природни и туристически забележителности”; „Изграждане на 
специализирани еко-туристически маршрути – пешеходни, природни, познавателни, 
екстремни и водни” и „Разработване на програма за включването и рекламата на 
културните и исторически ресурси като туристически продукти”. 

Със свое Решение № 318, взето с протокол № 32 от 23.06.2015 година Общински 
съвет при община Кричим, разрешава изработване на ПУП – ПРЗ за част от имот № 
39921.4.978, целият с площ 5 171,603 дка, с НТП: друг вид дървопроизводителна гора, 
държавна частна собственост на МЗХ, без информация за документи, за обособяване на 
обект публична общинска собственост от първостепенно значение и реализиране на 
проект „По следите на древността – една история за ИСТОРИЯ, КУЛТУРА И ВЯРА”. 

Изработен е ПУП – ПРЗ за част от имот № 39921.4.978, целият с площ 5 171,603 
дка, с НТП: друг вид дървопроизводителна гора, държавна частна собственост на МЗХ, 
без информация за документи, за обособяване на обект публична общинска собственост 
от първостепенно значение и реализиране на проект „По следите на древността – една 
история за ИСТОРИЯ, КУЛТУРА И ВЯРА”. Същият бе съобщен на заинтересованите 
лица. В момента текат процедури по одобряването му.  

Проект 1.2.3.2. „Превръщане на НЧ „Пробуда 1912 г.” в регионален културен 
център чрез ежегодно провеждане на ден на художествената самодейност и танцовото 
изкуство с регионален обхват” 

През 2016 г. не са реализирани и предприемани инициативи по изпълнение на 
тази мярка. 

Проект 1.2.3.3. „Подпомагане дейността на НЧ „Пробуда 1912 г.” при 
разработване на проекти насочени към съхранение и описване на традициите и 
вписването им в концепцията за развитие на туризма в община Кричим”. 

Все още не е стартирал процеса на разработване на общинска концепция за 
развитие на туризма, но остава като един от водещите приоритети за работата на 
общинска администрация.  
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 Проект 1.2.3.6 „Развитие на вилна зона „Черешево” чрез предлагане на 
Общински туристически продукти”: 

Екопътеката, водеща до вилна зона „Черешово” се поддържа в много добро 
състояние от общината в партньорство с НПО „Надежда и бъдеще за Кричим”. Района 
е изключително подходящ за туризъм, фотолов, вело - и мототуризъм.  

Специфична цел 1.3. „Модернизиране на селското стопанство и 
обвързването му с преработвателната промишленост” 

Мярка 1.3.1. „Целенасочена подкрепа на земеделските стопанства на 
територията на общината” 

Проект 1.3.1.3. „Разработване на програма за ефективно управление на 
земеделските ресурси на Община Кричим”:  

Община Кричим все още не е разработила конкретна програма насочена към 
ефективното управление на притежаваните от нея земеделски ресурси. В рамките на 
своите пълномощия общинска администрация съдейства на земеделските 
производители при решаването на проблемите им, а при необходимост ги насочва по 
компетентност към Областната и/или Общинската служба „Земеделие”. 

С протоколно решение на Комисия назначена със заповед на директора на 
Областна служба „Земеделие” на община Кричим са възстановени 5 870,551 дка земи 
по чл. 19 от Закона за стопанисване и ползване на земеделските земи. Това даде реална 
възможност да се задоволят нуждите и потребностите на повече малоимотни и 
безимотни граждани, проявили желание и необходимост от земеделска земя за 
обработване с цел задоволяване на потребностите. През 2016 г. с едногодишни 
договори за ползване са отдадени общо 26 бр. земеделски земи по чл. 19, ал. 1 от 
ЗСПЗЗ с обща площ 55,214 дка, от които: 19 бр. с начин на трайно ползване 
„изоставена орна земя” с обща площ 39,457 дка, 5 бр. с начин на трайно ползване 
„нива” с обща площ 13,747 дка и 2 бр.  с начин на трайно ползване „трайни 
насаждения” с обща площ 2,010 дка. 

Общинска администрация няма възможност да инвестира в сферата на 
развитието на селското стопанство, но възможностите, които предоставя ДФ 
„Земеделие” увеличава интересът към този отрасъл от страна на физическите лица. От 
съществено значение за създаване на реални предпоставки за увеличаване броя на 
наетите имоти – общинска собственост, е начинът и времетраенето на договорите за 
наем. В община Кричим с оглед досегашния неуреден статут на земите по чл. 19 от 
ЗСПЗЗ, не можеше да се предоставят за ползване за срок по-голям от една стопанска 
година. Поетапното актуване на предоставените земеделски земи като общински е 
важна предпоставка за промяна на начина и срока за отдаването им под наем по 
преценка и след решение на Общинския съвет.  

На 14.12.2011 г. комисия, назначена със Заповед № РД 49-276/ 19.07.2011 г. на 
Министъра на Земеделието и храните, се събра със задача: „да извърши проверка на 
място и по документи и чрез цифрова ортофотокарта ... наличието на поземлени имоти 
в горски територии, притежаващи характеристика на гора, по смисъла на чл. 2, ал. 1, т. 
1 от Закона за горите, които към влизане в сила на същия не са отразени като такива в 
кадастралната карта или в картата на възстановената собственост”. Съгласно 
горецитираната Заповед за своята работа комисията, в чийто състав беше включен и 
представител на община Кричим, изготви протокол, към който има приложен списък на 
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имотите, съдържащ техният размер, вид и произход на гората, с приложени  скици на 
имотите и таксационни характеристики. Съгласно разпоредбите на § 4 Подписания 
протокол се предоставя от Областна дирекция „Земеделие” – Пловдив, на Министъра 
на земеделието и храните за утвърждаване. В 14-дневен срок от утвърждаване на същия 
трябва да има издадена заповед за определяне на имотите като горска територия. 
Заповедта се изпраща на общинската служба по земеделие или на службата по 
геодезия, картография и кадастър, както и се връчва на собствениците на имотите. 

Въпреки че заседанието на областната комисия, в която взе участие и 
представител на община Кричим, се проведе на 14.12.2011 година, към настоящият 
момент в община Кричим не е постъпил документ, от който да става видно, че е 
собственик на имоти по смисъла на § 4, ал. 1 от Преходните и заключителни 
разпоредби на Закона за горите.  

На основание § 49 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за 
горите за неприключилите производства по § 4, ал. 5 от същия закон, Министърът на 
земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице със заповед 
назначава комисия,  в състав: председател - представител на регионалната дирекция на 
горите, и членове: представител на общинската администрация, представител на 
общинската служба по земеделие, представител на службата по геодезия, картография 
и кадастър за землищата, за които е влязла в сила кадастрална карта, и представител на 
съответното държавно горско или ловно стопанство. За работата на комисията се 
изготвя протокол. 

На 10.10.2016 г. в сградата на ОСЗ - Стамболийски бе проведено заседание на 
комисия, назначена със Заповед № 1000/23.12.2015 г. и Заповед № 935/03.08.2016 г. на 
инж. Тони Кръстев – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите, гр. 
София. Комисията преразгледа имотите, които са били обект и на комисията от 2011 
година и за които към настоящият момент няма протокол, утвърден от Министъра на 
земеделието и храните. Разгледани са и други имоти и направеният списък от 2011 г. е 
допълнен с тях. За част от имотите, за които е трудно да се определи само по 
ортофотокарта дали притежават характеристика на гора, комисията взе решение да се 
извърши оглед на място. Същият бе извършен на 07.11.2016 г. За резултатите от 
заседанията на комисията и от огледа на място е съставен протокол от председателя на 
същата, а именно представител на РДГ – Пловдив. Към настоящият момент няма 
предоставен екземпляр на протокола в община Кричим. 

Приоритет втори: „Повишаване на инвестиционния потенциал на 
общината чрез подобряване на техническата, екологична и социална 
инфраструктура” 

Специфична цел 2.1. „Рехабилитиране на съществуващата и изграждане на 
нова техническа инфраструктура” 

Мярка 2.1.2. „Подобряване на транспортната и икономическа 
инфраструктура” 

Проект 2.1.2.1. „Реконструкция и рехабилитация на общински път Кричим 
- Козарско”: 

В изпълнение на Решение № 112, взето с Протокол № 11 от 28.09.2016 г.   на 
Общински съвет при община Кричим на 03.10.2016 г. в Държавен Фонд Земеделие, 
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Разплащателна агенция, със заявление за подпомагане по мярка 7.2. "Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура" с идентификационен номер 16/07/2/0/00524, бе входирано проектно 
предложение „Реконструкция и рехабилитация на Общински път PAZ 1041 /111-
375. Бяга - Исперихово/ - Козарско - Граница общ. (Брацигово - Кричим) Кричим - 
/Ш-866/. в участък от Граница общ. (Брацигово-Кричим) до начало гр. Кричим“.
Стойността на проектното предложение е 1 484 862,20 лв. 

Целта на проекта е подобряване и възстановяване на транспортно-
експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, с оглед осигуряване 
условия за безопасност на движението и добро отводняване на пътя.  

Към настоящият момент гореописаният проект е на етап оценка. В момента се 
разглеждат проекти с 55 и повече точки от предварителната оценка по критериите за 
подбор. Общият брой на заявените точки по критериите за оценка на проекта са 56.  

Проект 2.1.2.3. „Рехабилитация на улици с изградена канализационна и 
водопроводна мрежа – Етап І и ІІ”: 

Проект „Рехабилитация на улици с изградена канализационна и водопреносна 
мрежа – гр. Кричим – І етап” е финансиран частично със средства от Публична 
инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” отпуснати 
съгласно ПМС № 19/07.02.2014 г., за одобряване средства от резерва по чл. 2, Раздел ІІ, 
ал. 1, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Р България за 2014 година. 
Отпуснатите средства са в размер на 199 600 лв. С осигурения ресурс и след проведени 
процедури по реда на Закона за обществените поръчки, през 2014 г. се избра 
изпълнителя за строителния надзор на обекта и беше възложено като инженеринг 
разработването на работен проект за целия обект „Рехабилитация на улици с 
изградена канализационна и водопреносна мрежа – гр. Кричим – І етап” и
изпълнение на СМР, които включват подмяна на съществуващи настилки и 
изграждане на нови на местата на които липсват такива, както и поставяне на пътна 
маркировка и пътни знаци. Отводняването на пътното платно на включените в проекта 
улици се осъществява от дъждоприемни шахти, които е необходимо да се повдигнат 
заедно с ревизионните шахти при ремонта на улиците. 

Проекта включва рехабилитация на следните улици: 
- ул. „Йорданка Николова” (244 м) - Улицата е с асфалтовобетонна настилка с 

нарушена равност без напречен наклон, с пропаднали на места бордюри и тротоари без 
необходимия наклон; 

- ул. „Ген. Заимов” (36 м) – участъка е без настилка; 
- ул. „Васил Левски” (58 м) – Участъка от улицата е с паважна настилка с 

неравна повърхност, както и бордюри и тротоари пропаднали на места; 
- ул. „Лиляна Димитрова” (213 м) - Един от участъците на улицата, който е с 

дължина 133 м, е с трошенокаменна настилка с липсващи на места бордюри и тротоари. 
Продължението на улицата, с дължина 80 м  е без настилка и няма изградени тротоари; 

-  ул. „Русия” (70 м) – Участъка от улицата е без настилка; 
- ул. „Изток” (124 м) -  Улицата е с асфалтовобетонна настилка с нарушена 

равност  без напречен наклон, с пропаднали на места бордюри и тротоари без 
необходимия наклон. 

С частичното финансиране от ПИП е разработен и одобрен цялостен работен 
проект за етап І и са изпълнени и СМР по ул. „Васил Левски” (58 м), продължение на 
ул. „Ген. Заимов” (36 м) и част от ул. „Русия” (70 м). Общата дължина на 
рехабилитираните по проекта към момента улици е 164 м. Изрично условие в Договора 
с изпълнителя на СМР е, че остатъчните СМР по одобрения работен  проект ще бъдат 
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изпълнени при наличие на осигурено последващо финансиране от програмата, за което 
към настоящия момент все още липсва яснота.  

Разработеното през 2009 г. идейно проектно решение за обект „Рехабилитация 
на улици с изградена канализационна и водопреносна мрежа – гр. Кричим – ІІ 
етап” включва:  ул. „Въча”, ул. „Антонивановци”, ул. „Тракия”, ул. „Георги Кирков”, 
ул. „Тодор Каблешков”, ул. „Стоян Гънин”, ул. „Владая”, ул. „Христо Смирненски”, ул. 
„Цар Симеон”, за които да се проектира ситуацията, нивелетата и напречния наклон в 
съотвествие с техническото задание  и норми за проектиране на пътищата от 2000 г., 
тъй като по-голямата част от тези улици са били с трошено-каменна настилка.  

Към настоящия момент идейното предложение не е актуално.  
В изпълнение на Решение № 111, взето с Протокол № 11 от 28.09.2016 г.  на 

Общински съвет при община Кричим, на 03.10.2016 г. в Държавен Фонд Земеделие, 
Разплащателна агенция, със заявление за подпомагане по мярка 7.2. "Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура" с идентификационен номер 16/07/2/0/00505, бе входирано проектно 
предложение „Рехабилитация на част от първостепенна и второстепенна улична 
мрежа на община Кричим”. Същото е на стойност 1 943 182,00 лв.  

Основен предмет на проекта е рехабилитация на част от първостепенна и 
второстепенна улична мрежа на община Кричим. 

Проектът за рехабилитация третира възстановяване на пътни настилки по улици: 
ул. „Въча”; ул. „Стоян Гънин”; ул. „Тодор Каблешков”; ул. „Митко Палаузов”; ул. 
„Георги Кирков”; ул. „Антонивановци” – в участъка между кръстовищата с бул. 
„Родопи” и ул. „Калето”; ул. „Спартак” – в участъка между кръстовищата с бул. „Цар 
Иван Асен II” и ул. „Георги Кирков”; ул. „Венера” – в участъка между кръстовищата с 
бул. „Цар Иван Асен II” и ул. „Витоша”; бул. „Тракия” – в участъка между 
кръстовището с ул. „Владая” и пл. „Демокрация”; бул. „Цар Иван Асен II” – в участъка 
между кръстовището с ул. „Спартак” и пл. „Демокрация”.  

Рехабилитацията на улиците включва премахване на съществуващите 
асфалтобетонни, трошенокаменни или паважни настилки и подмяната им с 
асфалтобетон. Предвижда се също и подмяна на старите бордюри с нови. 

Към настоящият момент гореописаният проект е на етап оценка. В момента се 
разглеждат проекти с 63 и повече точки от предварителната оценка по критериите за 
подбор. Общият брой на заявените точки по критериите за оценка на проекта са 67.  

Проект 2.1.2.5 „Поддържане и реконструкция на тротоари”: 
За 2016 г. с материали осигурени от общината и с работниците по Регионалната 

програма за заетост са изградени и/или възстановени общо 1780 кв. м. тротоарни 
площи. 

Проект 2.1.2.8. Ремонт на път ІІІ 866 Девин – Кричим - Стамболийски  

Мярка 2.2. Поддръжка и доизграждане на публичната инфраструктура на 
територията на община Кричим 

Проект 2.2.1.1. Ремонт и преустройство на блок „Г” /бивш кухненски блок и 
столова/ от сградата на СОУ „П. Р. Славейков”  

В изпълнение на Решение № 113, взето с Протокол № 11 от 28.09.2016 г.  на 
Общински съвет при община Кричим на 03.10.2016 г. в Държавен фонд земеделие, 
Разплащателна агенция, със заявление за подпомагане по мярка 7.2. "Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура" с идентификационен номер 16/07/2/0/00596, бе входирано проектно 
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предложение „Реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване на сграда за 
образование (кухненски блок - столова), основен ремонт на основен училищен 
корпус - 28 класни стаи и благоустрояване на дворното пространство на СОУ „П. 
Р. Славейков“, гр. Кричим, община Кричим”. Стойността на проектното предложение 
е 1 954 272,23 лв. 

Към настоящият момент гореописаният проект е на етап оценка. В момента се 
разглеждат проекти с 11 и повече точки от предварителната оценка по критериите за 
подбор. Общият брой на заявените точки по критериите за оценка на проекта са 9.  

Мярка 2.2.3. „Подобряване на привлекателността на средата за живот в 
община Кричим” 

Проект 2.2.3.1. „Изграждане на детски площадки”: 
През месец октомври 2015 г. с дарителски средства бе изградена «Фитнес 

площадка на открито в парк «Ливингстън» същата бе открита официално на 22.10.2015 
г. На площ от 114 м2, са монтирани 7 броя фитнес съоръжения: Buterfly преса, лежанка 
„2 в 1”, кростренажор, успоредка, лост - единичен, пейка – мултифункционална и тенис 
маса, положени върху специална ударопоглъщата каучукова настилка. 

Проект 2.2.3.3. „Поетапно въвеждане на система за видеонаблюдение и 
пожароизвестяване на всички общински, учебни и обществени сгради и възлови 
обществени места с голяма концентрация на хора и опасност от възникване на 
противообществени прояви”: 

С оглед осигуряване на сигурност и безопасност на растителността и парковото 
обзавеждане на облагородените зелени площи на територията на община Кричим 
общината предприе действия за монтиране на система за видеонаблюдение на следните 
обекти: парк на гара Въча, зеленината на ул. „Венера”, бул. „Тракия”, бул. „Родопи”, 
пл. „Освобождение” и пл. „Обединение”. 

Системи за видеонаблюдение бяха поставени и на входно-изходните артерии на 
града, а именно: на изхода за с. Устина, за с. К. Конаре, за гр. Девин и на изхода за с. 
Козарско. 

Също така е монтирана система за видеонаблюдение на изградената фитнес 
площадка на открито в парк «Ливингстън».

На 24.11.2016 г. на заседание по въпросите на сигурността, което се проведе под 
председателството на областния управител Здравко Димитров, Кметовете на 18-те 
общини в област Пловдив подписаха Меморандум за сътрудничество, с който 
декларираха своята воля и ангажираност да обединят действията си за изграждане на 
единен Оперативен дежурен център на видеонаблюдение към ОД на МВР-Пловдив. 
Меморандумът има за цел консолидиране и интегриране на всички видове 
комуникационни  и информационни системи, както и изграждане на единна система за 
видеонаблюдение и контрол  на входно-изходните точки на територията на област 
Пловдив. 

Това е пилотен проект за пловдивска област и първият по рода си в страната, с 
който ще се даде добър пример за партньорство между общините и би допринесъл за 
устойчивото и трайно преодоляване на концентрацията на извършвани престъпления, 
своевременна реакция при природни бедствия и управление на кризи. 

Целта на Меморандума е да се изготви цялостна концепция за единна 
видеосистема, която да има единно управление и може да бъде надграждана в бъдеще. 
Системата ще предложи приобщаване на съществуващото оборудване и предстоящо 
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изграждане на камери за контрол на входно-изходните артерии на град Пловдив и на 
входно-изходните артерии на всяка една от общините.

Чрез тази система ще могат да бъдат проследявани в реално време лица, 
представляващи оперативен интерес и движението на МПС. Тя ще допринесе за 
ограничаване възможността за извършване на кражби, грабежи и други посегателства 
спрямо лица, живущи в малките и отдалечени населени места в областта, както и 
подпомагане на оперативно-следствени мероприятия по разкриване на този вид 
престъпления. Ще бъде предоставена възможност за автоматично известяване и 
моментална намеса в случай на нарушения, пожари и бедствия. 

Най-важният етап е изграждането на оперативен център за видеонаблюдение, 
който ще е разположен в сградата на II РПУ. Контролният център ще бъде свързан с 
националните служби за сигурност. 

Областна администрация ще координира и внесе искане за отпускане на 
необходимите средства за изграждане на системата. 

Проект 2.2.3.4. „Проектиране и изграждане на нов гробищен парк”: 
Разработен е идеен проект за нов гробищен парк. Предстои възлагане 

разработването на работен проект, с който общината ще търси възможност за 
осигуряване на средства за изграждането на новия гробищен парк. 

Проект 2.2.3.5. „Поддържане и почистване на зелените площи, изградените 
детски площадки, улици и площади на територията на общината”: 

През 2014 г. в община Кричим се реализира проект за рехабилитация и 
благоустрояване на зелени площи на територията на общината. Реализирането на 
проекта допринесе значително за цялостното подобряване на зелената система и площи 
в града, както и се промени визията на града като цяло. По отношение на поддържането 
на зелените площи, поливането се извършва посредством поливна система, редовно се 
извършва окосяване на тревата, почистване от отпадъци, подхранване с тор, окопаване 
на растенията в зелените площи. 

 Дейностите по поддържането на зелените площи, изградените детски площадки, 
улици и площади се извършват от озеленителя при община Кричим,  лица наети по 
Регионална програма за заетост, както и от лица полагащи обществено полезен труд в 
община Кричим. 

Специфична цел 2.3. „Съхраняване на природните дадености и опазване на 
околната среда” 

Мярка 2.3.1. „Въвеждане на ефективни системи за превенция и контрол 
върху опазването на околната среда”. 

Проект 2.3.1.1. „Почистване коритото на р. Въча в регулацията на гр. Кричим”: 
След извършеното през 2012 година основно почистване на коритото на р. Въча 

в регулацията на града през 2016 г. не са предприемани допълнителни действия поради 
липса на необходимост от такива.  

Мярка 2.3.2 „Усъвършенстване на управлението на отпадъци” 

Проект 2.3.2.4. „Почистване на нерегламентирани сметища и замърсявания, 
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координирано с мерки за разширяване на системите за организирано събиране и 
транспортиране на отпадъците”: 

На територията на община Кричим периодично се извършват проверки за 
наличие на новосъздадени нерегламентирани сметища и се предприемат своевременни 
мерки за елиминирането им. За пета поредна година община Кричим се включи в 
кампанията ,,Да изчистим България заедно”. Почистени бяха 7  нерегламентирани 
сметища на територията на община Кричим – над Мюсюлмански гробищен парк, по 
пътя за с. Козарско, между Християнски гробищен парк и СОУ,,П. Р. Славейков”, до 
стената на СОУ, местността ,,Бялата пръст”, ул.,,Бузлуджа”, пътя за с. Устина. 

Бяха събрани и предадени на пункт за събиране на отпадъците около 8 тона 
отпадъци. 

На територията на община Кричим има въведено организирано сметосъбиране, 
сметоизвозване и депониране на битовите отпадъци. Всички дейности свързани с 
поддържане чистотата на общината, вкл. и метене, озеленяване, измиване на 
териториите за обществено ползване, се организират и изпълняват като общинска 
дейност. 

Общината разполага с две специализирани сметосъбиращи машини, един 
контейнеровоз, един самосвал. 

Събирането и извозването на сметта се извършва ежедневно с общинските две 
специализирани сметосъбиращи машини, един контейнеровоз и един самосвал, като 
работния график гарантира всяка кофа да бъде обработена веднъж в седмицата. 
Контейнерите се обработват при напълването им. 

Към настоящия момент община Кричим продължава да депонира отпадъците си 
на Регионалното депо за неопасни твърди битови отпадъци в с. Цалапица до изчерпване 
на капацитета му, след което ще се пренасочи към новото съоръжение в Асеновград. 

На територията на община Кричим има въведена и нормално функционираща 
система за разделно събиране на отпадъци. Системата за разделно събиране е въведена 
с подписването на договор между община Кричим и Екобулпак АД през 2008 г., като 
през 2013 г. е подписано Допълнително споразумение към същия. В съответствие с 
броя на населението на града са определени и броя точки, на които има разположени по 
2 кофи за хартия и пластмаса и по един контейнер тип „Иглу” за стъкло. Почистването 
и извозването на разделно събраните отпадъци се извършва един път седмично, а на 
стъклото един път на два месеца, тъй като контейнерите са с голяма вместимост. 

Увеличаването на количеството на разделно събраните отпадъци през 2016 год. е 
показател за повишаване на екологичната култура на населението.  

Проект 2.3.2.5. „Изграждане на площадка за биоразградими отпадъци” 
В изпълнение на Решение № 90, взето с Протокол № 8 от 04.07.2016 г.   на 

Общински съвет при община Кричим на 01.08.2016 г., с рег. № BG16M1OP002-2.001-
0007 по електронен път бе подадено проектното предложение „Изграждане на 
компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, 
включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за 
разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци" в община Кричим” по ОП 
„Околна среда 2014-2020 г.”, Процедура BG16M1OP002-2.001 „Проектиране и 
изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или 
биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на 
съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци”. 
Стойността на проектното предложение е 3 400 000,00 лв. 

Във връзка с изпълнение на целите заложени в чл. 31 от Закона за управление на 
отпадъците, Община Кричим предвижда изграждане на компостираща инсталация за 
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зелени/градински и дървесни отпадъци, в която да се обработват генерираните от 
населението на община Кричим отпадъци, от този вид, с цел производство на 
висококачествен продукт "компост". С изграждането тази инсталация и закупуването 
на съоръжения, общинска администрация Кричим ще организира събирането на 
зеления/дървесен отпадък от домакинствата, бизнеса, както и от обществените площи, 
подлежащи на почистване и косене. Съоръжението за компостиране е проектирано с 
капацитет за третиране на 2002.88 тона/годишно/ или 4 005 m3 зелени/градински/ 
дървесни отпадъци на година. Изготвен е идеен проект, с водеща част избраната 
Технология, чрез прилагането, на която ще се получи качествен компост. Общината е 
избрала да кандидатства за инсталация за открито компостиране в покрити редове с 
улеи и принудителна аерация. На площадката за компостиране, съгласно разработения 
проект ще има обособени зони: контролно-пропусквателна зона (приемна зона), зона за 
съхранение на входящия материал, зона за дробене и хомогенизиране, зона за 
компостиране (оформяне на купове компост), зона за пресява на продукта след 
интензивната фаза, зона за доузряване, зона за съхранение на готовия продукт 
"компост", зона за съхранение на машините и оборудването. Предвижда се да бъде 
изградена и административна сграда - битовка. В изпълнение на целите за разделно 
събиране в проектното предложение е предвидено закупуването на "кафяви кофи" и 
пластмасови контейнери тип "бобър", както й автомобил за сметосъбиране и извозване 
на зеления отпадък. 

С писмо изх. № 08-00-2039/25.11.2016 г. на ръководителя на УО на ОПОС 2014-
2020, ни бе предоставено Решение № 231/23.11.2016 г. на Ръководителя на УО на 
ОПОС по процедура за подбор на проекти BG16M1OP002-2.001 „Проектиране и 
изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или 
биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на 
съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци”. 
съгласно което проектното предложение на община Кричим не отговаря на критериите 
за оценка и съответно неможе да бъде одобрено за финансиране. Същото е включено в 
списъка с предложените за отхвърляне проектни предложения от оценителната 
комисия, назначена със Заповед № РД-ОП-91/15.08.2016 г., съгласно който 
оценителната комисия предлага 18 бр. проектни предложения да не бъдат 
финансирани. 

На 15 декември 2016 г. в гр. Самоков се проведе заседание на Управителния 
съвет на Националното сдружение на общините в Република България, в което 
участваха 13 от неговите членове. 

УС с тревога обсъди процедурата за финансиране на инсталации за 
компостиране на зелени и биоразградими отпадъци по ОП „Околна среда 2014-2020 г.” 
(ОПОС), която приключи през м. ноември с отхвърляне на всичките 18 общински 
проектни предложения.  

Част от общините с отхвърлени проекти ще бъдат допустими бенефициенти по 
две процедури чрез директно предоставяне за изграждане на компостиращи инсталации 
или анаеробни инсталации, но останалите 11 общини от пет регионални сдружения на 
управление на отпадъците (РСУО) няма да бъдат допустими бенефициенти за 
изграждане на инфраструктура за третиране на разделно събрани биоотпадъци до края 
на настоящият програмен период до 2020 г. В тази връзка УС взе следните решения:  

- да се изпрати предложение за допълване на ИГРП за 2017 г. на ОПОС 2014-
2020 г., с процедурата за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за 
третиране на зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото 
оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на такива, чрез директно 
предоставяне на конкретни бенефициенти - общини. 
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- да се организира спешна среща с министъра на околната среда и водите – г-жа 
Ивелина Василева, на която да се поставят всички открити въпроси и да се търсят 
конкретни срокове за решаването им.  

На проведената на 16.12.2016 г. среща, министър Василева е поела ангажимент 
да настоява пред ръководителя на УО на ОПОС вместо през месец април 2017 г., още 
през януари следващата година да започнат действия за изготвяне на покани към 
общините като конкретни бенефициенти по ОПОС за проектиране и изграждане на 
компостиращи инсталации. 

Приоритет трети „Развитие на човешките ресурси, чрез подобряване на 
качеството на образованието, здравеопазването, социалните услуги, културни 
дейности и квалификацията на работната сила” 

Специфична цел 3.1. „Повишаване на институционалния капацитет в 
публичните институции на територията на общината” 

Мярка 3.1.1. „Предоставяне на качествени публични услуги” 

Проект 3.1.1.2. „Поддържане на въведеният в общината сертификат ИСО 
9001:2008 Система за управление на качеството”: 

През периода ноември 2013 г. - януари 2014 г. в община Кричим е изградена и 
внедрена Система за управление на качеството съобразно насоките и изискванията на 
международните стандарти ISO 9001:2008 (Европейският стандарт EN ISO 9001:2008 
има статут на български стандарт от 2008-12-20). Стандартът ISO 9001:2008 е набор от 
изисквания за регламентиране на правила, които управляват дейността на общината. 

Целта е в обхвата на Системата за управление на качеството да бъдат включени 
всички дейности, които гарантират съществуването на организацията ни и 
удовлетворяването на нейните потребители. Международният стандарт ISO 9001:2008 
поставя изисквания за разработване и внедряване на изградена Система за управление 
на качеството (СУК) в общината, като системата обхваща изцяло вътрешно-
организационната документация. 

Изискванията на стандарта покриват широка гама от теми, включващи: 
изисквания към документацията; ориентация към клиентите; ангажираност на 
ръководството към осигуряването на ресурсите; компетентността и обучението на 
персонала; планирането, проектирането, разработването и управлението на услугите; 
предоставяне на услуги; инфраструктура; човешките ресурси; контрола и измерването 
на процесите и продуктите; управлението на средствата за наблюдение и измерване; 
коригиращите и превантивните действия и изискванията за непрекъснато подобряване 
на системата, водещо до цялостно развитие на организацията.  

Изискванията на ISO 9001:2008 и внедряването на Система за управление на 
качеството (СУК) осигурява способността на общината да предоставя услуги с едно и 
също постоянно качество, в съответствие с изискванията на потребителите на 
административни услуги и приложимите разпоредби на действащото законодателство. 
Стандартът ISO 9001:2008 поставя изисквания към организацията на работа и начина, 
по който се удовлетворяват изискванията на клиента, за да има яснота и прозрачност на 
процесите, правата и отговорностите на всеки един служител от общината. 
Внедряването на система за управление на качеството спомага за подобряване на 
вътрешната организация на работа и обмен на информация. Позволява на 
ръководството по-добре да обхване и контролира всички процеси в организацията, като 
по този начин се постига поддържане на постоянно качество на предлаганите услуги. 
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През месец февруари 2014 г. е сключен договор с упълномощената 
сертификационна организация „ТЮФ НОРД България” ЕООД (Орган за 
сертифициране на системи за управленвие), валиден в рамките на три години. Този 
договор включва извършването на двуетапен сертификационен одит и надзорни одити 
през периода на сертификация. Сертификационния одит включва провеждането на 
предварителен одит (оценяване на съответствието на разработената и внедрена 
документация с изискванията на стандарта) и основен одит (проверка за съответствие 
на извършваната дейност, спрямо документираните изисквания).  

В периода 13.02.2014 г. - 14.02.2014 г. извършен сертификационен одит за 
установяване съответствия на Системата на управление в община Кричим с 
изискванията на одитирания стандарт, определяне на възможностите за подобрение на 
същата, както и за нейното разширение.  

След успешно приключил сертификационен одит изготвен Доклад до  
Комисията по сертификация. На 20.02.2014 г. на община Кричим бе издаден 
сертификат на системата за управление съгласно БДС EN ISO 9001:2008 със срок на 
валидност 3 години - до 19.02.2019 г. 

        През месец февруари 2016 г. бе извършен надзорен ресертификационен 
одит, който потвърди функционирането и поддържането на системата, в съответствие 
със стандарта. Поддържането на системата и нейното непрекъснато подобряване е 
ангажимент на сертифицираната организация. 

Мярка 3.1.2. „Повишаване на административния капацитет и 
компетентността на служителите в администрацията”  

Проект 3.1.2.4. „Участие в семинари и обучения”: 
През 2016 година служители от община Кричим участваха в обучения 

организирани от различни обучаващи организации. Бяха обучени общо 21 служители 
по 11 теми, като някои от служителите са преминали повече от едно обучение.  

Специфична цел 3.2. „Развитие на образователната система, здравното 
обслужване, културните и социални дейности”

Мярка 3.2.1. „Развитие на образователната система и подобряване на 
здравното обслужване в учебните заведения” 

Проект 3.2.1.1. „Институционална подкрепа за въвеждане на професионално 
образование и обучение в СОУ „П. Р. Славейков”: 

С влизането в сила на новия Закон за предучилищното и училищно образование 
се наложи преобразуване на някои от училищата в страната, за да отговарят на новата 
образователна структура, залегнала в новия закон. По отношение на статута на СОУ 
„П. Р. Славейков” на средно училище, то не отговаряше на изискванията на вече 
отменения ЗНП и ППЗНП. С оглед високата обществена значимост на специфичния за 
община Кричим проблем в сферата на образованието, в поредица от срещи и 
обсъждани, в които участваха директорите на трите учебни заведения, които са и 
общински съветници в настоящия Общински съвет, и ръководството на общината, се 
стигна до консенсусно решение – преобразуване на СОУ „П. Р. Славейков” в средно 
училище по смисъла на новия ЗПУО, чрез вливане на най-малкото начално училище в 
Община Кричим от учебната 2017/2018 година. 
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За учебната 2016/2017 за СУ „П. Р. Славейков” гр. Кричим има четири броя пети 
класове, три седми класа, два осми класа, два девети класа, един десети клас, един 
единадесети клас, и два дванадесети от които единият е профилирана паралелка – 
природоматематическа и един маломерен клас. На основание чл. 17, ал.1, т. 3 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация и чл. 11, ал. 1, т. 2 от Наредба 
№ 7/29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и 
на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите 
звена, Общински съвет при община Кричим разреши функционирането на една 
маломерна паралелка за учениците СУ „П. Р. Славейков”, гр. Кричим, след  становище 
на началника на РУО – Пловдив относно допускането на изключения от минималния 
брой на учениците в паралелките за учебната 2016/2017 г.  

През горе посочената учебна година от страна на училищното ръководство няма 
заявена профилирана паралелка. 

Проект 3.2.1.2. „Подпомагане на медицинския персонал в здравните кабинети в 
детските градини и училищата” 

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. 

Към дейността по здравеопазване спада издръжката на медицинския персонал в 
детските  градини и по Наредба № 3 за заетите в здравните кабинети в детските 
заведения и училищата. В други дейности по здравеопазването са и през 2016 г. бяха 
предвидени като дофинансиране на държавни дейности с местни приходи, средства за 
издръжка на една медицинска сестра с оглед осигуряване нормалното здравно 
обслужване на учениците в двете начални училища, както и медикаменти за здравните 
кабинети, инвентар и материали и средства по ЗЗБУТ. 

Проект 3.2.1.3. Повишаване качеството на образованието и уменията на 
човешките ресурси – използване на информационни и комуникационни технологии. 

На територията на община Кричим функционират три учебни заведения – две 
начални и едно средно училище. За учениците от началните училища са обзаведени и 
се поддържат в много добро състояние по един компютърен кабинет във всяко, а в СУ 
„П. Р. Славейков” – два кабинета. 

 Извън обхвата на училищата, към Общинския младежки дом има 
оборудвана компютърна зала, която работи целогодишно,  а през летните месеци се 
организират безплатни курсове за деца от социално слаби или от семейства в 
неравностойно положение.  

 Разкритият при изпълнението на проект „Глобални библиотеки” 
Библиотечен информационен център е оборудван с 3 персонални компютъра, 
мултимедийно и периферно устройство, с които гражданите имат възможност да 
ползват безплатен пакет от услуги: достъп до интернет, обучение по компютърна и 
информационна грамотност, online информация за потребители от различни 
възрастови, социални и етнически групи и много други услуги. 

Проект 3.2.1.4. и Проект 3.2.1.5. „Създаване на оптимални условия за 
самоподготовка на учениците, пълноценен отдих и извънкласни форми на обучение” и 
„Разгръщане на творческите способности на децата и учениците”: 

В община Кричим функционира Общински младежки дом, в който през 
учебната 2015 г./2016 г. 97 деца от начален и прогимназиален курс на обучение са взели 
участие в следните извън класни форми: Български език и литература; Математика, 
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Клуб „Здраве”, Клуб „Туризъм”, Изобразително и приложно изкуство, Автомобилизъм, 
Китара и Тенис на маса. През учебната 2016/2017 г. броя на децата от начален и 
прогимназиален курс на обучение взели участие в гореупоменатите извън класни 
форми (без тази по автомобилизъм) е 87.  

В НЧ „Пробуда-1912 г.”  са организирани курсове за деца по: английски език, 
пиано, народни танци, школа по модерен балет, детски театрален състав, два танцови 
клуба, като децата активно участват в тях. Функционира и група за автентичен 
фолклор. 

Проект 3.2.1.6. „Осигуряване на условия за реализиране на задължително 
образование с фокус върху децата в риск и деца от малцинствени групи”: 

В Община Кричим образователната структура е добре развита. На територията 
на Общината функционират три общински училища: СУ „П. Р. Славейков”, НУ „Св. 
Св. Кирил и Методий” и НУ „Васил Левски” и две Детски градини „Ралица” и 
„Незабравка”. 

През 2016 г. на основание чл. 347 от Закона за предучилищното и училищното 
образование са съставени 23 броя актове на родители, които не осигуряват 
присъствието на децата си в училище  за времето, през което  подлежат на 
задължително обучение. Отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално 
подпомагане”  гр. Стамболийски съвместно със служител от общинска аминистрация – 
Кричим извършват проверки за просещи и скитащи деца на територията на община 
Кричим. 

Местната комисия за борба с противообществени прояви  на малолетни и 
непълнолетни /МКБППМН, регулярно изисква списъци от Директорите на учебните 
заведения за деца склонни към рисково поведение и социално изключване. 
Превантивните мерки до момента са  успешни  и броя на децата в риск постепенно 
намалява, поради регулярни срещи от обществените възпитатели с педагогическите 
съветници от училищата, с цел координация на действията за превенция на 
девиантното поведение. В трите учебни заведения са назначени Педагогически 
съветници, които проучват и подпомагат за психичното развитие и здраве на децата и 
юношите в училищата, и адаптирането на учениците към училищната и социалната 
система. 

През календарната 2016  г. МКБППМН  е образувала 5 възпитателни дела по 
преписки от Районна Прокуратура – гр. Пловдив, предложения от Инспектор „Детска 
педагогическа стая” и сигнали на граждани и институции пряко свързани с 
отглеждането и възпитанието на децата, като извършените противообществените 
прояви най – често са вандалски прояви. 

През 2016 год. ЦОП-Кричим предлага следните програми и услуги в общността: 
1. Програма „Първична превенция” - включва дейности и услуги за промоция и 

обучение в семейно планиране и развитие на базови родителски умения. 
2. Програма „Семейна подкрепа” - Развива услуги за семейна подкрепа, с цел 

превенция на изоставянето. 
3. Програма „Алтернативи” - планира организиране на клубни дейности за 

ангажиране на свободното време на деца в риск. 
4. Програма „Моят избор” - предвижда развитие на групови форми на работа с 

деца с отклоняващо се поведение. 
5. Програма „Директна работа с деца” - предоставя услуги за директна работа и 

консултиране на деца. 
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6. Програма „Да се върнем в клас” – работа с деца застрашени от отпадане от 
училище. 

7. Програма „Аз мога сам” - включва услуги за социална интеграция на деца със 
специални нужди, увреждания и заболявания и подкрепа на техните семейства. 

8. Програма „Група за подкрепа на родители на деца със специални нужди, 
увреждания и заболявания” – услуги в подкрепа на родители и семейства на деца със 
специални нужди и заболявания.  

9. Програма „Социални умения” - предвижда групова работа с деца и младежи 
от семейства в неравностойно положение. 

10. Програма „Приемна грижа и осиновяване” – предлага оценяване, обучение  и 
наблюдение на кандидат-осиновители и приемници. 

ЦОП работи в тясно сътрудничество с МКБППМН, голяма част от 
потребителите са насочени от там с цел коригиране на девиантното поведение, 
консултации с психолог и работа с родителите. 

От 11.11.2016 г. във връзка с промените в ЗСП и ППЗСП влезе в сила 
Методическото ръководство за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите от 
подкрепа и индивидуален план за подкрепа и ползване на социални услуги – 
делегирани от държавата дейност. В тази връзка към момента в ЦОП постъпиха три 
направления за изготвяне на оценка и индивидуален план от ДСП-Стамболийски, като 
и трите случая са извън територията на община Кричим. Посочените промени довеждат 
до необходимост от създаване на мобилен екип към ЦОП, защото потребителите са 
предимно възрастни хора с увреждания и се намират както на територията на 
общината, така и извън нея.  

През 2016 г. новите потребители са 41 деца и техните семейства (или общо 82 
лица), година като основни целеви групи се очертават отново тази на непълнолетните и 
малолетните майки и децата със затруднения при усвояване на учебния материал и 
липса на мотивация за посещение на училище.  

Капацитетът на Център за обществена подкрепа Кричим е 30 деца, като децата 
са основни клиенти, но паралелно с тях специалистите работят и с техните семейства. 

Проведените индивидуални и семейни сесии от специалисти през годината са 
общо 1 104 броя. 

Мярка 3.2.2. „Подобряване на социалните услуги работата със специфични 
социални групи”: 

Проект 3.2.2.1. и 3.2.2.4. „Разработване на проекти и участие за финансиране по 
програми, свързани с предоставяне на социални услуги” и „Подобряване на услугите на 
домашен социален патронаж” 

През 2016 г. продължи предоставянето на Социалната услуга „Обществена 
трапезария” в община Кричим, във връзка със спечелен през 2009 г. проект, като:  

- На 16.12.2015 г. се подписа Договор № РД04-438, между Министерството на 
труда и социалната политика – Фонд „Социална закрила” и община Кричим за 
отпускане на финансови средства в размер 17 181,00 лв., от които 14 940,00 лева са 
предназначени за хранене на 90 бенефициенти за 83 дни по 2,00 лв. за един ден и 2 
241,00 лв. са за други разходи (ел. енергия, вода, канцеларски материали, хигиенни 
консумативи и гориво), за периода 04.01.2016 г. – 30.04.2016 г. 

Персоналът на Домашен социален патронаж гр. Кричим приготвя и разлива 
храната в Обществената трапезария, и извършва доставки по домовете на 
трудноподвижни и самотно живеещи възрастни ползватели на услугата. За положения 
труд община Кричим осигурява финансиране. 
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Домакинът на домашен социален патронаж отговаря за доставката на 
хранителните продукти, изготвянето на приходни отчети за закупените хранителни 
продукти, седмичното меню, ежедневните требвателни листове, калкулационни 
ведомости и месечните отчети за разхода на хранителните продукти. 

Доставката на топла храна по домовете на трудноподвижни и самотно живеещи 
възрастни ползватели на услугата се извършва с автомобил „Рено Канго” с 
регистрационен номер РВ6041МВ, който обслужва и действащия в община Кричим 
Домашен социален патронаж. 

На 23.08.2016 г. между Агенция социално подпомагане, чрез Дирекция 
„Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция” и Община 
Кричим се подписа договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ № BG05FMOP001-3.002-0094-С01 за реализиране на проект „Осигуряване на 
топъл обяд в община Кричим” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ: BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд – 2016” по 
Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за 
европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г. 

        Община Кричим ще реализира дейностите по проекта предоставяне на 
топъл обяд в една обществена трапезария, предназначена за 90 бенефициенти.  

        Социалната услуга се предоставя на лица от следните целеви групи 
подредени по приоритет, както следва:  

 Самотно живеещи лица и семейства, получаващи месечно подпомагане 
по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане; 

 Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии 
пенсии - за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии 
несвързани с трудова дейност; 

 Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; 

Подбора на лицата се извърши съвместно с Дирекция „Социално подпомагане”. 
Реализирането на дейностите по „Осигуряване на топъл обяд - 2016” е за 

периода от 01.08.2016 г. до 30.09.2016 г., в рамките на общо 43 работни дни и включват 
предоставянето на храна за обяд – супа, основно ястие, хляб/ при реализирането на 
икономии доставчика може да предоставя и десерт, като не променя броя на дните и 
бенефициентите, ползващи услугата/. 

Уговорената между страните цена на договора е в размер на общо 9 791,10 лева 
лв. (девет хиляди седемстотин деветдесет и един лева и десет стотинки). От тях за: 

І. Закупуване на хранителни продукти - За храна на 90 представители на 
целевата група, ползващи услугата, по 2,30 лв. за един ден – 8 901,00 лв. 

ІІ. Административните разходи и разходи за транспорт и съхранение, 
определени като единна ставка в размер на 5 на сто от стойността на закупените 
хранителни продукти - 445,05 лв.; 

ІІІ. Разходите за съпътстващи мерки, предприети и декларирани от 
партньорската организация, в размер на 5 на сто от стойността на закупените 
хранителни продукти - 445,05 лв. 

Социалната услуга се предоставя в сградата на Домашния социален патронаж, 
като персоналът на патронажа приготвя и разлива храната, извършва доставки по 
домовете на трудно подвижни самотни лица. 

На 30.08.2016 г. от страна на Кмета на община Кричим бе изпратено искане до 
Управляващия орган реализирането на дейността по одобрен проект „Осигуряване на 
топъл обяд в община Кричим” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 
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финансова помощ: BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд – 2016” по 
Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за 
европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г., да продължи до 30 
април 2017 година. 

На 29.09.2016 г. бе подписано допълнително споразумение № 1 към Договор 
BG05FMOP001-3.002-0094-С01 на основание чл. 8 от Общите условия към Договора по 
операция 2014BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд – 2016” между 
Агенция социално подпомагане, чрез Дирекция „Международно сътрудничество, 
програми и европейска интеграция” и Община Кричим, като се споразумяха за 
следното: 

Чл. 2.2.1. Обществена трапезария 1 – за 90 представители на целевата група за 
периода от месец август 2016 г. до месец април 2017 г. в рамките на общо 184 работни 
дни, както следва:  

Август 2016 г. – 18 работни дни; 
Септември 2016 г. – 20 работни дни; 
Октомври 2016 г. – 21 работни дни; 
Ноември 2016 г. – 22 работни дни; 
Декември 2016 г. – 21 работни дни;  
Януари 2017 г. – 22 работни дни; 
Февруари 2017 г. – 20 работни дни; 
Март 2017 г. – 22 работни дни; 
Април 2017 г. – 18 работни дни. 
Чл. 2.2.2. Продължителността на изпълнение на дейностите е общо 9 /девет/ 

месеца, считано от посоченото в т.2.2.1.  
Чл. 3.1. Общата сума на допустимите разходи за изпълнение на Договора 

възлиза на 41 896,80 /четиридесет и една хиляди, осемстотин деветдесет и шест лева и 
осемдесет стотинки/, от тях: 

- за храна на 90 представители на целевата група, ползващи услугата по 2,30 
лв. за един ден – общо 38 088,00 лв. 

- административните разходи и разходи за транспорт и съхранение, 
определени като единна ставка в размер на 5 на сто от стойността на закупените 
хранителни продукти, но не повече от 1 904,40 лв.; 

- разходите за съпътстващи мерки, предприети и декларирани от партньорската 
организация, в размер на 5 на сто от стойността на закупените хранителни продукти, но 
не повече от повече 1 904,40 лв. 

Предвид горното на 03.10.2016 г. между община Кричим и ползвателите на 
социалната услуга „топъл обяд” бяха подписани допълнителни споразумения към 
договорите, считано до 30.04.2017 година. 

Проект 3.2.2.2. „Подобряване и разширяване на услугите в ЦОП”: 
През 2016 год. ЦОП-Кричим предлага следните програми и услуги в общността: 
1. Програма „Първична превенция” - включва дейности и услуги за промоция и 

обучение в семейно планиране и развитие на базови родителски умения. 
2. Програма „Семейна подкрепа” - Развива услуги за семейна подкрепа, с цел 

превенция на изоставянето. 
3. Програма „Алтернативи” - планира организиране на клубни дейности за 

ангажиране на свободното време на деца в риск. 
4. Програма „Моят избор” - предвижда развитие на групови форми на работа с 

деца с отклоняващо се поведение. 
5. Програма „Директна работа с деца” - предоставя услуги за директна работа и 

консултиране на деца. 
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6. Програма „Да се върнем в клас” – работа с деца застрашени от отпадане от 
училище. 

7. Програма „Аз мога сам” - включва услуги за социална интеграция на деца със 
специални нужди, увреждания и заболявания и подкрепа на техните семейства. 

8. Програма „Група за подкрепа на родители на деца със специални нужди, 
увреждания и заболявания” – услуги в подкрепа на родители и семейства на деца със 
специални нужди и заболявания.  

9. Програма „Социални умения” - предвижда групова работа с деца и младежи 
от семейства в неравностойно положение. 

10. Програма „Приемна грижа и осиновяване” – предлага оценяване, обучение  и 
наблюдение на кандидат-осиновители и приемници. 

ЦОП работи в тясно сътрудничество с МКБППМН, голяма част от 
потребителите са насочени от там с цел коригиране на девиантното поведение, 
консултации с психолог и работа с родителите. 

От 11.11.2016 г. във връзка с промените в ЗСП и ППЗСП влезна в сила 
Методическото ръководство за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите от 
подкрепа и индивидуален план за подкрепа и ползване на социални услуги – 
делегирани от държавата дейност. В тази връзка към момента в ЦОП постъпиха три 
направления за изготвяне на оценка и индивидуален план от ДСП-Стамболийски, като 
и трите случая са извън територията на община Кричим. Посочените промени довеждат 
до необходимост от създаване на мобилен екип към ЦОП, защото потребителите са 
предимно възрастни хора с увреждания и се намират както на територията на 
общината, така и извън нея.  

През 2016 г. новите потребители са 41 деца и техните семейства (или общо 82 
лица), година като основни целеви групи се очертават отново тази на непълнолетните и 
малолетните майки и децата със затруднения при усвояване на учебния материал и 
липса на мотивация за посещение на училище.  

Капацитетът на Център за обществена подкрепа Кричим е 30 деца, като децата 
са основни клиенти, но паралелно с тях специалистите работят и с техните семейства. 

Проведените индивидуални и семейни сесии от специалисти през годината са 
общо 1 104 броя. 

През изминалата 2016 г. в Центъра за обществена подкрепа – Кричим активно 
продължават да работят 12 доброволци, като 5 от тях са младежи на възраст от 15 – 18 
годишна възраст. Доброволците активно участват в инициативи и кампании 
организирани от ЦОП - Кричим, като всички доброволци са преминали въвеждащо и 
поддържащи обучения. 

Проект 3.2.2.3. „Подобряване на услугите в дневен център за стари хора”: 
Откритият през 2008 г. като делегирана от държавата дейност Дневен център за 

стари хора /ДЦСХ/, гр. Кричим, и през 2016 г. се финансира като социална услуга в 
общността  чрез бюджета на общината съгласно Решение  на МС относно единните 
разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности чрез 
общинските бюджети. Социалната услуга ДЦСХ е заложена в Областната стратегия за 
развитие на социалните услуги в област Пловдив 2016-2020 г., утвърдена от Областен 
управител на област Пловдив през 2016 година.  

И през 2016 г. Центърът предлага комплекс от социални услуги, като здравно и 
социално консултиране, дневна грижа, осмисляне на свободното време, групова работа, 
рехабилитация – провеждане на лечебна физкултура, активна музикотерапия, 
осигуряване на храна и топли напитки. Организират се занимания по интереси: 
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телевизия, забавления с различни тихи игри и екскурзии до исторически 
забележителности и населени места по избор. 

В кабинета за лечебна физкултура два пъти седмично квалифициран специалист 
– рехабилитатор прeдоставя услуги по лечебна физкултура, групова и индивидуална 
поддържаща терапия. Групите са две, всяка от които е по 5 човека, но са крайно 
недостатъчни да задоволят потребностите на всички желаещи. Ето защо трябва да се 
търси възможност за разширяване обхвата на дейността по лечебна физкултура. 

Всеки четвъртък потребителите на Дневния център имат възможност да 
посещават часове по музикотерапия: слушане и изпълнение на любими песни.

През 2016 година в ДЦСХ се развиваше активна дейност, показател за което е и 
високата посещаемост от страна на потребителите. Най-важните мероприятия в 
Центъра бяха: 

- На 21.01.2016 г. потребителите  отбелязаха Деня на родилната помощ 
/Бабинден/. Беше представен ритуала ”бабуване” и тържествена програма посветена на 
празника. 

- На 01.02.2016 г. потребителите на дневния център отпразнуваха християнския 
празник Трифон Зарезан. 

- На 17.02.2016 г. потребителите на ДЦСХ посетиха гр. Пловдив и гледаха 
театралната постановка „Когато гръм удари”. 

- На 01.03.2016 г. – Баба Марта, на всички жени и мъже посетители на Дневния 
център бяха закичени мартеници, предоставени от местна фирма. А потребителките на 
центъра ръчно изработиха мартеници за  служителите на общината за здраве и късмет. 

- По повод официалното честване на Националния празник на Р България 3-ти 
март ДЦСХ поднесе цветя пред паметната плоча на загиналите. 

- На 06.03.2016 г. потребителите на центъра посетиха къщата музей и паметника  
на Васил Левски в гр. Карлово. Същият ден посетиха и Дневния център в гр. Хисар, 
където изнесоха кратка музикална програма. 

- На 01.04.2016 г. съвместно с гостите от Дневен център гр. Хисар бяха 
отпразнувани първа пролет и деня на шегата. 

- на 21.04.2016 г. потребителите на центъра гледаха в НЧ „Пробуда 1912 г.” 
театрална постановка на гостуващия в града ни театър от гр. Ямбол, а на 05.05.2016 г. 
постановката „Годеж” представена от самодейния театрален състав към читалището с 
ръководител Любка Анохина. 

- През месец юни бе проведена екскурзия до с. Дорково, община Велинград, 
където бяха разгледани забележителности. 

- През месеците юни и юли бяха организирани излети до минералните извори в 
близост до манастира „Свето Богородично”, а на 15.08.2016 г. бе организиран поход до 
манастира „Свето Богородично” 

- През месец септември бе организирана екскурзия до гр. Асеновград, с цел 
разглеждане на двата манастира Бачковски и Араповски. 

- Международния ден на възрастните хора беше отбелязан от потребителите на 
ДЦВХ гр. Кричим, като на 09.10.2016 г. съвместно с НЧ „Пробуда 1912 г.” и Общински 
младежки дом посетиха двореца „Враня”. 

На 22.10.2016 г. групата „Орхидеи” взе участие във фестивала на старата градска 
песен „Нежни спомени” гр. Панагюрище.

- 21.11.2016 бе отбелязан деня на християнското семейство. 
- На 20.12.2016 г. потребителите на дневния център взеха участие в коледния 

базар с ръчно изработени плетива. 
 Периодично в Центъра се изнасят здравни беседи по теми заявени от 

самите потребители и в зависимост от техните нужди. 
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Със свое Решение № 325, взето с Протокол № 33 от 02.07.2015 г. Общински 
съвет при община Кричим дава съгласие община Кричим да кандидатства с проектно 
предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, 
Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, 
Инвестиционен приоритет № 3: „Повишаване на достъпа до услуги, които са на 
достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални 
услуги от общ интерес”, Специфична цел 1 към ИПЗ: „Подобряване на достъпа на хора 
с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за 
социално включване и здравеопазване”, процедура на директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG05M90PO001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”, като 
към Дневния център за стари хора гр. Кричим да се създаде звено за предоставяне на 
услуги за социално включване в общността или в домашна среда, със срок на 
поддържане на услугата не по-малък от 6 месеца без прекъсване, с изключение на 
непредвидените обстоятелства. На 09.07.2015 г., с вх. Регистрационен номер 
BG05M90PO001-2.002-0137 по електронен път бе подадено проектното предложение  в 
МТСП /в качеството на Управляващ орган на ОП ”Развитие на човешките ресурси 
2014-2020г.”/. На 24.11.2015 г. с писмо от ръководителя на Управляващ орган на ОП 
РЧР бяхме уведомени, че проектното предложение „Независим живот за хората с 
увреждания в община Кричим” е одобрено за финансиране с общ размер на 
отпуснатата безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 465 434,85 лв. На 18.12.2015 
г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 
BG05M9OP001-2.002-0137-C001 между Община Кричим и Управляващия орган МТСП, 
чрез ГД „ЕФМПП”.  

Срокът за изпълнение на договора е до 31.12.2017 г. 
Общата сума на допустимите разходи за изпълнение на договора възлиза на

465 434.85 лева. 
Проектът се реализира на територията на гр. Кричим, като целта на същия е 

подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в 
отговор на комплексните потребности, включително и на здравни, на хора с 
увреждания и на хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляване 
на последиците от социалното изключване и бедността.   

Чрез създаване на звено за услуги в домашна среда ще започне да функционира 
нова услуга в общността, която ще доразвие дейностите, предоставяни от Дневен 
център за стари хора в гр. Кричим. По проекта ще бъде осигурена възможност за 
предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда на минимум 30 лица, в това 
число лица с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване.  

Интегрираните услуги включват дейности за лична помощ, в това число с 
медико-социална насоченост,  за социална подкрепа и социално включване и 
комунално-битови дейности. 

Услугите ще се предоставят съгласно желанията и личния избор на 
потребителите  в техните  домове, без да се отделят от обичайната им среда, от 
близките и приятелите.  

Потребителите на интегрираните услуги могат да се възползват също от 
рехабилитатор и от мотивационна и/или психологическа или друг тип подкрепа, според 
тяхната индивидуална потребност. 

Потребителите ще бъдат обгрижвани от 30 „лични асистенти”, „социални 
асистенти” или „домашни помощници”, които ще бъдат обучени (при необходимост) и 
назначени по проекта. За тях също ще бъде предоставяна  психологическа подкрепа и 
консултиране. 
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Продължителността на проекта (в това число подготовка и изпълнение) е 25 
месеца, като предоставянето на услуги на потребителите е с максимален срок 22 
месеца. 

За периода декември 2015 г. – декември 2016 г. в изпълнение на предвидените в 
проекта дейности бе извършено следното: 

Дейност 1 „Организация и управление на проекта” 
Със заповед № РД 15-00-481/22.12.2015 г. на Кмета на община Кричим бе 

сформиран екип, състоящ се от администратор, счетоводител, координатор и 
технически сътрудник. Осигурена е приемна за проекта, находяща се на първи етаж в 
сградата на общинска администрация гр. Кричим. Изготвена е кратка информация за 
представяне на проекта пред жителите на община Кричим. С цел създаване на добра 
организация и координация на работата на екипа, в началото на всеки месец се 
провеждат работни срещи на които се определят задачите на отделните членове за 
текущия месец, отчита се дейността от предходния месец и се обсъждат възникналите 
въпроси. 

Поради напускане на техническия сътрудник по проекта със Заповед № РД 15-
00-421/03.11.2016 г. на Кмета на община Кричим бе актуализиран състава на екипа за 
управление на проекта. 

Дейност 2 „Информиране и публичност”
На 23.12.2015 г. на интернет страницата на общината www.krichim.bg, секция 

„проекти и обявления”, подсекция „проекти” беше публикувана информация с кратко 
описание на проекта, с неговите цели и резултати, както и за размера на безвъзмездната 
финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд.  

На 27.01.2016 г. също на интернет страницата на общината беше публикувана 
информация за реда, начина и сроковете за подаване на заявления за първия етап на 
проекта от кандидат-потребители на услугите и за кандидатите за работа в Звеното за 
услуги. По домовете на кандидат-потребители на услугите бяха раздадени листовки с 
посочената по горе информация, ведно със заявленията за кандидатстване, както за 
потребителите на услуги, така и за работа в звеното за предоставяне на услуги в 
домашна среда.  

На 29.01.2016 г. в зала 21 в сградата на община Кричим бе проведена 
встъпителна пресконференция, на която Екипа на проекта запозна присъстващите с 
целта на проекта, дейностите заложени в него, сроковете за изпълнението им, услугите, 
които ще се предоставят от Звеното за услуги в домашна среда, условията и реда за 
включване. 

На 29.02.2016 г. на интернет страницата на общината бе публикувана 
информация за напредъка на дейностите по проекта. 

На 18.03.2016 г. също на интернет страницата на общината беше публикувана 
информация за реда, начина и сроковете за подаване на заявления за втория етап на 
проекта от кандидат-потребители на услугите и за кандидатите за работа в Звеното за 
услуги. 

В изпълнение на дейността бяха изготвени и разпространени 100 бр. дипляни. 
Изготвени бяха и 10 бр. плакати, които бяха разлепени на сгради общинска 
собственост, както и един брой табела, която е поставена във фоайето в сградата на 
общинска администрация. 

Дейност 3 „Кандидатстване, подбор и наемане на персонал” 
 Със Заповед № РД 15-00-52/04.02.2016 г. на Кмета на община Кричим бе 

определена комисия, която да извършва оценка и подбор на кандидатите за лични 
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асистенти, социални асистенти, домашни помощници в общината за двата етапа по 
проекта, съгласно „Методологията за дейността на звеното за почасово предоставяне на 
интегрирани социални услуги в домашна среда, в т.ч. личен асистент, социален 
асистент, домашен помощник, рехабилитатор и психолог” по проект „Независим живот 
за хората с увреждания в община Кричим” по оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” 2014-2020 г.  

На 25.01.2016 г. беше сключен договор между община Кричим и Фондация 
„Национален алианс за работа с доброволци” /НАРД/ с предмет разработване на единна 
методология за дейността на звеното за почасово предоставяне на интегрирани 
социални услуги в домашна среда, в т.ч. личен асистент, социален асистент, домашен 
помощник, рехабилитатор и психолог, която да включва и методика за изготвяне на 
индивидуални социални оценки на кандидат-потребителите на услугите и определяне 
на индивидуален месечен бюджет. 

В периода от 29.01.2016 г. до 12.02.2016 г. бяха приети 38 бр. заявления от 
кандидати за изпълняване на длъжността „личен асистент”, „социален асистент”, 
„домашен помощник”. 

През месец март бе извършен подбор и наемане на персонала. На 31.03.2016 г. 
бяха назначени 17 броя лица на длъжност „личен асистент”, които обгрижват 21 броя 
потребители. 

В периода от 21.03.2016 г. до 01.04.2016 г. бяха приети още 17 бр. заявления от 
кандидати за „личен асистент”, „социален асистент”, „домашен помощник”. 

През месец април бе извършен подбор на персонала. На 11.05.2016 г. бяха 
назначени още 23 броя лица на длъжност „личен асистент”, които обгрижват 25 броя 
потребители. 

Дейност 4  „Обучение на персонала” 
В периода от 16 до 18 март 2016 г. беше проведено въвеждащо обучение на 

одобрените кандидати за  личен асистент; социален асистент и/или домашен 
помощник, в което взеха участие 27 бр. лица, а в периода  от 25 до 27 април 2016 г. 
бяха обучени още двама кандидати.  

Дейност 5 „Подаване на заявления, оценка и класиране на кандидатите за 
потребители на услугата”. 

Със Заповед № РД 15-00-52/04.02.2016 г. на Кмета на община Кричим бе 
определена комисия, която да извършва класиране на кандидат-потребителите в 
общината за двата етапа по проекта, съгласно Методиката за изготвяне на 
индивидуални социални оценки на кандидат-потребителите на услугите и определяне 
на индивидуален месечен бюджет по проект „Независим живот за хората с увреждания 
в община Кричим” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-
2020 г.  

В периода от 29.01.2016 г. до 12.02.2016 г. бяха приети 44 бр. заявления от 
кандидат-потребители за ползване на социалната услуга „личен асистент”, „социален 
асистент”, „домашен помощник”. 

На 19.02.2016 г. беше сключен договор между община Кричим и Фондация 
„Национален алианц за работа с доброволци” /НАРД/ с предмет изготвяне 
индивидуални оценки на всеки един кандидат-потребител на социални услуги, 
извършвани от личен асистент, социален асистент, домашен помощник, интегрирани 
съответно с рехабилитатор и/или психолог, съгласно предварително утвърдена от 
Възложителя методика за оценка на социалните потребности на кандидат-
потребителите на горецитираните почасови услуги в домашна среда. 
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В периода от 29.01.2016 г. до 12.02.2016 г. бяха приети 44 бр. заявления от 
кандидат-потребители на социалната услуга „личен асистент”, „социален асистент”, 
„домашен помощник”. 

Оценките на кандидат-потребителите в първия етап по проекта бяха направени  
до 08.03.2016 г., след което назначената със Заповед № РД 15-00-52/04.02.2016 г.  на 
Кмета на община Кричим извърши класиране на кандидатите-потребителите за 
ползване на предоставяните от Звеното социални услуги. 

В периода от 21.03.2016 г. до 01.04.2016 г. бяха приети още 20 броя заявления от 
кандидат-потребители на социалната услуга „личен асистент”, „социален асистент”, 
„домашен помощник”. 

 Оценките на кандидат-потребителите във втория етап по проекта бяха 
направени  до 08.04.2016 г., след което бе извършено класиране на кандидатите-
потребителите за ползване на предоставяните от Звеното социални услуги. 

Дейност 6. „Предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда и достъп до 
здравни услуги”,  

На 31.03.2016 г. бяха сключени договори с 21 /двадесет и един/ броя 
потребители, а на 11.05.2016 г. още 25 /двадесет и пет/ договора за предоставяне на 
социалната услуга „личен асистент”. От месец юни съгласно изразените потребности, 
от услугите на рехабилитатор се ползват 24 броя потребители.  

През м. Май беше прекратен договора на един от потребителите, поради 
настъпване на смърт, а през м. Август друг потребител подаде заявление за отказ от 
ползване на услугата. Предвид това през месец септември бяха сключени договори с 
трима нови потребители и бяха назначени трима лични асистенти. 

През месец декември бяха прекратени договорите на двама от потребители 
поради настъпване на смърт. 

Предстои включване на нови потребители на интегрирани социални услуги. 
Дейност 7. „Предоставяне на психологическа подкрепа в кризисни ситуации и 

супервизия на наетите лични асистенти, социални асистенти, домашни помощници” 
През месец септември бе проведена групова супервизия на наетите лични 

асистенти. 
Заявления за ползване на психологическа подкрепа от наетите лични асистенти 

към момента не са постъпили. 
Дейност 8. „Мотивационна и/или психологическа подкрепа за потребителите 

на услуги, според тяхната индивидуална потребност”  
От месец юни съгласно изразените потребности, от услугите на психолог се 

ползват 24 броя потребители.  

Проект 3.2.2.5. „Интеграция на специфични социални групи и етнически 
малцинства чрез осигуряване на достъп до пазара на труда, социалните и здравни 
услуги” 

По данни на ДБТ – Родопи  за 2016 г. се запазва тенденцията достъпът до 
заетост да е най-силно ограничен за няколко специфични групи безработни: - хора с 
основно и по-ниско образование; - безработни младежи на възраст 18 – 29 години; - 
хора в предпенсионна възраст; - хора с увреждания в трудоспособна възраст; както и за 
хора от етническите малцинства. В резултат на икономическата криза, както в световен, 
така и в национален план, равнището на безработицата в община Кричим е 13,8%, при 
средно за област Пловдив – 5,8% и 7,9% за страната. Това равнище на безработица 
нарежда общината на предпоследно място в област Пловдив. Причините са 
комплексни, но като водеща се очертава ниската или липсата на каквато и да било 
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квалификация на регистрираните безработни, които са предимно от малцинствените 
групи. 

За да противодейства на тази негативна тенденция, общинското ръководство 
ежегодно разработва проекти по различни програми, финансирани със средства от РБ, 
през Националния план за насърчаване на заетостта (НПНЗ).  Програмите за заетост 
насочени към неравнопоставените на пазара на труда групи, в частност – ромите, са 
една от алтернативите за работа и осигуряване на доходи чрез полагане на труд, 
възвръщане на трудовите навици и социална интеграция. Във връзка с изпълнението на 
Национални и Регионални програми за заетост са осигурени работни места на лица от 
етническите малцинства. 

Мярка 3.2.3. „Развитие на художествена самодейност и на културните 
събития” 

Проект 3.2.3.1.; 3.2.3.2. и 3.2.3.3.  „Създаване и популяризиране на иновативни 
културни събития”; „Насърчаване дейността на самодейните художествени състави” и 
„Културен обмен с различни културни институции от страната и чужбина”: 

Читалище „Пробуда-1912 г.” е основно  духовно средище на територията на 
община Кричим, съхранило многовековните местни исторически и културни традиции. 

През 2016 г. бяха реализирани следните мероприятия: 
От втората половина на м. февруари до 01.03.2016 г. във фоайето на читалището 

се организира и представи мартенска изложба. В нея взеха участие деца от ОДЗ 
,,Незабравка”, ОДЗ ,,Ралица”, НУ,,Св. Св. Кирил и Методий”, НУ,,Васил Левски”, 
СУ,,П. Р. Славейков”, общински младежки дом, ЦОП, потребители при Дневен центьр 
за стари хора. Посетителите на изложбата имаха вьзможността да се насладят на 
красотата и изяществото на бьлгарската традиция и култура, претворена от срьчните 
рьце на участниците. 

На 19.02.2016 г. пред бюст паметника на  Васил  Левски  по повод  143  години 
от смъртта, бе изнесена кратка програма и поднесени венци и цветя от институции и 
граждани. 

На 24.02.2016 г. по повод 230 години от рождението на Вилхелм Грим в 
Народно Читалище „Пробуда – 1912 г.” гр. Кричим пред ползватели на библиотеката се 
представи мултимедийна презентация. 

По повод Деня на самодееца – 1-ви март  бе организирано тържество за хората  
които със своя неуморен труд, ентусиазъм, опит и талант, допринасят  за развитието на 
културните ценности  в нашия град.  

На 03.03.2016 г. пред паметната плоча на руските войски с богатата 
художествена програма и поднесени венци и цветя се отбеляза освобождението на 
България.  

През месец март в библиотеката бе проведена традиционата среща с 
първокласници под надслов „Вече мога да чета”, на която учениците от двете начални 
училища се запознаха с кратка хроника от историята на библиотеката и читалището, 
както и с правилата за ползватели на библиотеката. 

За пореден пьт в салона на читалището на 20.04.2016 г. гостуваха драматичен 
театър „Невена Коканова” гр. Ямбол с представленията си „Всяка сряда от 5 до 7” /за 
възрастни/ и „Приключенията на Чиполино” /за деца. Препьлнената зала и топлото 
посрещане на публиката отново впечатлиха актьорите и обещаха посещения и 
занапред.

В периода 25-28.04.2016 г. във фоайето на читалището бе организиран 
великденски благотворителен базар. В него се включиха: НУ „Св. Св. Кирил и 
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Методий”, НУ „Васил Левски”, СОУ „П. Р. Славейков”, Общински младежки дом, 
Дневен център за възрастни хора, Център за обществена подкрепа, ОДЗ „Ралица” и 
ОДЗ „Незабравка”.

На 27.04.2016 г. се проведе концерт под надслов „Пролетни празници”. В него се 
пресъздадоха традициите и обичаите на празниците Цветница, Великден, Гергьовден. 
Участваха всички самодейни състави към читалището,  ученици от двете начални 
училища,  група за стари градски песни и хор при Дневен център за стари хора. 

На 05.05.2016 г. Театралният състав/възрастни/ с рьководител Любка Анохина 
представиха своето премиерно представление „Годеж” по Светослав Минкович.

На 14.05.2016 г. групата за автентичен фолклор взе участие в народен събор гр. 
Пловдив, парк Лаута, където и при това свое представяне успя да привлече и задьржи 
вниманието на многобройната публика.  

На 15.05.2016 г. детският състав за народни танци ”Български ритми”  и  танцова 
формация за модерен балет „Ритъм” с ръководител Андон Цонков завладяха публиката 
със своите танцови умения и достойно се представиха на Артфестивала в гр. Перущица. 

С тържествено шествие и празнична програма се отбеляза 24-ти май Деня на 
славянската писменост и култура, празникът който ни изпълва с национална гордост.  

На 27.05.2016 г. се проведе заключителна годишна продукция на детската школа 
по пиано при НЧ ”Пробуда-1912 г.” с р-л Светлана Георгиева. Малките пианисти 
изпълниха различни етюди на популярни композитори. Освен заслужените овации на 
публиката им бяха връчени и удостоверения за завършена учебна година.  

На 15.06.2016 г. се сьстоя премиерното представление на детски театрален 
състав „Люлючета” с рьководител Любка Анохина. Подготвената пиеса „Голямото 
имане” по Панчо Панчев предизвика заслужените бурни овации на публиката, в 
резултат на неуморния труд на рьководителя и малките театрали. 

На 17.06.2016 г. в лекционната зала на НЧ „Пробуда-1912 г.” се проведе среща с 
писателите Елена Хайтова и Никола Гигов, на която се представиха новите им книги - 
„Сама сред звездите” и „И Богородица се разплака” 

По повод 155 г. от издаването на сборника с народни песни на Братя 
Миладинови, през месец юни 2016 г. в библиотеката се изнесе презентация пред 
граждани, с участието на група за стари градски песни „Орхидея”  

На 28.08.2016 г. групата за автентичен фолклор взе участие в 59-ти традиционен 
събор в местността с. Юндола. 

На 06.09.2016 г. по повод 131 години от Съединението на България танцов клуб 
„Лудория” с рьководител Десислав Попов взе участие в празничната програма на гр. 
Съединение, а на 09.09.2016 г. в празнинчата програма на традиционния фестивал 
„Куртово Конаре Фест 2016” 

На 01.10.2016 г. в НЧ „Пробуда-1912 г.” официално бе открит новия творчески, 
самодеен сезон 2016/2017г. Присьстваха всички ръководители на художествени състави 
и рьководни органи, настоятелство и проверителна комисия. На срещата се направи 
равносметка за дейността през изминалата 2015/2016 самодейна година. Обсъдиха се 
предстоящи културни мероприятия  за творчески сезон  2016/2017 г., както и  участието 
на всеки от сьставите в тях. 

По повод откриване на новия творчески сезон в отделните институции 
читалище, общински младежки дом и дневен центьр за стари хора, рьководството на 
община Кричим подготви специална изненада за рьководители, самодейци и 
потребители - безплатна еднодневна екскурзия до двореца ,,Врана” гр. София. 
Екскурзията се проведе на 09.10.2016 г. 
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По повод националната кампания „Седмица на четенето” на 12.10.2016 г. и 
13.10.2016 г. в библиотеката се проведоха открити уроци с ученици от III-ти и  IV-ти  
клас при НУ „Св. Св. Кирил и Методий”. 

На 14.10.2016 г. в лекционната зала бе организирана литературна вечер 
посветена на Димчо Дебелянов, на която присьстваха голям брой любители на неговото 
творчество. 

На 28.10.2016 г. в читалището гостуваха инж. Койчо Русев и акад. Марин 
Кадиев. Поводьт беше творческа среща и представяне на книгите на инженер Койчо 
Русев от акад. Марин Кадиев.  

На 31.10.16 г. в библиотеката пред активни читатели и граждани се изнесе 
мултимедийна презентация на тема „О, будители народни!”.  

По повод патронния празник на читалището на 01.11.2016 г. се представи  
концерт „Песните и танците на моя народ” с участието на група за автентичен фолклор 
с ръководител Георги Маринов и танцов клуб „Лудория” с ръководител Десислав 
Попов. Господин Атанас Калчев кмет на община Кричим поднесе на госпожа Анка 
Хаджиева председател на читалищното настоятелство поздравителен адрес и подарьк 
оборудване с климатична инсталация на една от залите/лекционната зала/. 

На 07.12.2016 г.  деца-потребители от ЦОП посетиха библиотеката. Поводьт 
беше представяне на презентация на тема „Как светът празнува Коледа и Нова година”. 
Сьщата презентация беше представена и пред потребители от Дневен център за стари 
хора на 12.12.2016 г. 

На Коледа /25.12.2016 г./, спазвайки традициите, организирана група коледари 
трьгнаха от читалището и поеха по предварително уточнен маршрут из града. Младите 
момчета огласяха домовете и улиците с коледните си песни, настроение, усмивки и 
наричания за здраве и берекет. Отправяха и своите пожелания за мирна и благодатна 
2017 година. 

Специфична цел 3.3. „Активно ангажиране на младите хора в развитието 
на общината” 

Мярка 3.3.1. „Инициативи за осмисляне на свободното време” 
Проект 3.3.1.1. „Спорт за децата в свободното време”: 
 Община Кричим няма изработена общинска програма за развитие на детския и 

младежки спорт в града.  
На територията на община Кричим се развива спорт главно в две направления – 

футбол и автомобилизъм, чрез кръжок по картинг провеждащ се в Общински младежки 
дом и детско – юношеска школа към ФК „Кричим” гр. Кричим. 

Проект 3.3.1.2. „Разгръщане на творческите способности на децата и учениците 
чрез извънкласни и извънучилищни дейности”: 

В община Кричим функционира Общински младежки дом, в който през 
учебната 2015 г./2016 г. 97 деца от начален и прогимназиален курс на обучение са взели 
участие в следните извън класни форми: Български език и литература; Математика, 
Клуб „Здраве”, Клуб „Туризъм”, Изобразително и приложно изкуство, Автомобилизъм, 
Китара и Тенис на маса. През учебната 2016/2017 г. броя на децата от начален и 
прогимназиален курс на обучение взели участие в гореупоменатите извън класни 
форми (без тази по автомобилизъм) е 87.  

В НЧ „Пробуда-1912 г.” са организирани курсове и клубове за деца по: 
английски език, пиано, народни танци, школа по модерен балет, детски театрален 
състав, клуб „Лудория”, като децата активно участват в тях. Функционира и група за 
автентичен фолклор. 


