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ОТНОСНО:  Предложение  от  Атанас  Стефанов  Калчев  –  Кмет  на  община  Кричим, 
относно  Приемане  на  Мониторингов  доклад  за  изпълнение  на  плана  за  действие  на 
община  Кричим  за  2015г.  в  изпълнение  на  областната  стратегия  за  интегриране  на 
българските  граждани  от  ромски  произходи  и  други  граждани  в  уязвимо  социално 
положение живеещи в сходна на ромите ситуация. 
Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим. 
Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим. 
Становища:  ПК  по  икономическа  и  финансовобюджетна  дейност;  ПК  по 
евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по устройство 
на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по 
социални дейности към ОбС. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24, във връзка с ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от 
Правилника  за  устройството и  дейността на Общински  съвет  за  сътрудничество 
по  етнически  и  интеграционни  въпроси  при  Община  Кричим,  Общински  съвет 
Кричим ПРИЕМА Мониторингов доклад за изпълнение на плана за действие на 
община Кричим за 2015г. в изпълнение на областната стратегия за интегриране на 
българските граждани от ромски произходи и други граждани в уязвимо социално 
положение живеещи в сходна на ромите ситуация. 

Общ брой общински съветници: 13 
Брой присъствали на гласуването: 13 
ГЛАСУВАЛИ: 
„ЗА” –  13; 
„ПРОТИВ” –  няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

Председател на ОбС:……………. 
/ А. Хаджиева / 

АХ/КМ
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МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД  ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА 
ОБЩИНА КРИЧИМ ЗА 2015Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА 

СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ 
РОМСКИ ПРОИЗХОДИ И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО 

ПОЛОЖЕНИЕ ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ 

Настоящия мониторингов доклад за изпълнение на плана за действие на община 
Кричим в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани 
от  ромски  произходи    и  други  граждани  в  уязвимо  социално  положение  живеещи  в 
сходна на ромите ситуация  и през 2015 г. Община Кричим е изпълнявала  политики за 
социална  интеграция  на  ромите,  както  и  на  гражданите  с  аналогичен  статус  на 
общинско ниво по заложените в плана Приоритети както следва: 

1.ПРИОРИТЕТ Образование 

На  територията  Община  Кричим    има  три  броя  общински  училища  –  две 
основни:НУ  „Васил  Левски”  и  НУ”Св.Св.  Кирил  и  Методий”,  едно  Средно  общо 
образователно  училище  СОУ”П.Р.Славейков”,  две  общински  Обединени  детски 
заведения  –  ОДЗ  ”Ралица”  и  ОДЗ  „Незабравка”.Образователната    структура  на 
територията на Община Кричим е добре развита. 
В НУ ”Васил Левски” и НУ”Св. Св. Кирил и Методий” се обучават деца от I до  IV 

клас  и  Подготвителни  групи  .В  Началните  училища  периодично  се  провеждат 
консултации с родителите и се състоят родителски срещи.Двете начални училища са с 
добра техническа и материална база. 

В  СОУ  „П.Р.Славейков”  се  изучават  деца  от  V  до  ХІІ  клас  от  смесен  етнически 
статус.Общия брой на деца изучаващи се в училището са 415 ученици. Болшинството 
от  тях  са  от  ромски  произход.  В  горен  курс  на  обучение  постъпват  основно  деца, 
живеещи в гр. Кричим и броят им също намалява поради това, че: 

  част от учениците, постъпват в езикови гимназии и професионални гимназии. 
  част от децата /предимно роми/ не продължават средното си образование 
  част от децата /предимно роми/ замиват с родителите си за чужбина 
За  учебната  2015/2016  за  СОУ  „П.  Р.  Славейков”  гр.  Кричим  се  реализира 

заявеният  държавен  план  прием  за  две  общообразователни  паралелки  с  прием  след 
завършено основно образование. 

През  2015г.  училището   отпразнува 100  годишния  си юбилей от  създаването  с 
пъстър празничен концерт в НЧ» Пробуда1912гр.Кричим», с което   продължава 100 
години да обогатява образователните традиции в нашия град. 

За  учениците  от  началните  училища  са  обзаведени  и  се  поддържат  в  много 
добро състояние по един компютърен кабинет във всяко, а в СОУ „П. Р. Славейков” – 
два кабинета. 

През  2015  г.  на  основание  чл.  7  и  чл.  47  от  Закона  за  народната  просвета  са 
съставени 79 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
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намалява.  Провеждат  се  регулярни  срещи  на  обществените  възпитатели  и 
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. 

Центъра  за  обществена  подкрепа  (ЦОП)  през  2015г.  работиха  по  следните 
програми  насочени  към  ромската  общност:  Програма  „Семейна  подкрепа”  развива 
услуги за семейна подкрепа, с цел подкрепа на семейството при отглеждане на децата, 
посредничество  и  застъпничество  пред  различните  институции  като  училища,  детски 
градини,  социални  служби,  връзки  с  личен  лекар,    и  др.;    Програма  „Да  се  върнем  в 
клас” превенция за ранното отпадане на децата от учебния процес. 
През  2015г.  ЦОП  активно  работи  по  програма  –  „Приемна  грижа  и  осиновяване”  – 
услугата  предлага  оценяване,  обучение    и  наблюдение  на  кандидатосиновители  и 
приемници.  Към  настоящия  момент  от  ЦОП  са  обучени  4  семейства  кандинат 
осиноветели и    една профессионала приемна майка.   ЦОПКричим предлага пакет от 
услуги  и  програми  предназначени  за  семейства  от  ромски  произход  като  основен 
приоритет  са  непълнолетни  родители  –  програма  «Първична  превенция»,  «Семейна 
подкрепа». През 2015г. са обхванати 15 непълнолетни майки,  като всички са от ромски 
произход и отглеждат децата си в семейна среда. Консултирани  са 20 деца от ромски 
произход  и  техните  семейства  по  различните програми,  съобразно  със  специфичните 
им  нужди.  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.  През    2015г  съвместната  дейност  на 
ЦОП  и МКБППМН  е  насочена  към  превенция  на  ранното  майчинство  и  домашното 
насилие.  В    тази    връзка    На  24.  11.  2015г  от  14,00ч  в  Общински  младежки  дом 
МКБППМН, съвместно с ЦОПКричим прожектираха игрален филм – „Майка на 16”. 
Прожекцията  беше направена по  заявка на  СОУ „ П.Р.Славейков”, с цел превенция на 
ранното майчинство. На прожекцията присъстваха учениците от 7  до 12  клас. 
На 17ти ноември 2015 г. от 10.30 ч. в лекционната зала на НЧ „ Пробуда” гр. Кричим 
се  проведе  форум  на  тема  „Домашното  насилие  на  е  домашен  проблем”  по  проект, 
финансиран от  Норвежки финансов механизъм 20092014, Програма BG 12  Домашно 
насилие  и  насилие,  основано  на  полов  признак,  НФМ  20092014,МЯРКА  2   
“Организиране на кампании, повишаващи обществената чувствителност, със специален 
фокус върху ромите и други уязвими групи” и се   изпълнява от НАРД в партньорство с 
Община Пловдив, Сдружение “Нов път” и Фондация „Стефан Нойков”. Основната цел 
на форума беше да се направи преглед на ситуацията по проблема „домашно насилие” 
в община Кричим и да бъдат изведени препоръки за подобряване на координацията и 
сътрудничеството  между  различните  заинтересовани  страни  при  предоставяне  на 
подкрепа  на жертвите  на  домашното  насилие. Домакин  и  организатор  на  тази  среща 
беше  Община  Кричим,  ЦОП  Кричим  и  МКБППМН.  На  срещата  присъстваха 
представители на ОЗД,  директори и  учители  от местните  училища и  детски  градини, 
социални работници, обществени възпитатели, представители на местната власт. 

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
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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. 

2.ПРИОРИТЕТ Здравеопазване 
Здравеопазването в община Кричим е приведено в съответствие със законовите 

изисквания  на  здравната  реформа.  На  територията  на  общината  са  регистрирани  и 
функционират: 

 5 индивидуални лекарски практики по обща медицина, като в определени дни 
от  седмицата  идват  специалисти,  които  практикуват  към  Диагностично   
консултативен център Пловдив” ЕООД. 

  1  Амбулатория  за  индивидуална  практика  за  специализирана  първична 
медицинска помощ по вътрешни болести и кардиология. 

  1  амбулатория  за  индивидуална  практика  за  специализирана  медицинска 
помощ по акушерство и гинекология /АИПСМПАГ/; 

  5  амбулатории  за  индивидуална  практика  за  първична  помощ  по  дентална 
медицина /АИПППДМ/ и 2 групови /АГПППДМ/; 

Основна  част  от  лекарските  кабинети  се  намират  в  сградата  на  бившата 
поликлиника, както и на територията на община Кричим. 

В  Общината  няма  изградена  болница.  Населението  на  Общината  ползва 
болнична  помощ  в  гр.  Пловдив  и  гр.  Стамболийски.  Доболничната  помощ  се 
осъществява от: 
1.  „АИППМП Др Антоан Димитров” ЕООД; 
2.  „АИПИПМП Др Антоанета Атанасова” ЕООД; 
3.  „АИПСПМПВБК Др Димитър Иванов” ЕООД; 
4.         „АИППМП Др Мария Манолова Иванова” ЕООД; 
5.  „Др Емилия Караиванова – АИППМП” ЕООД; 
6.  „АИППМП Др Сабри Льотев ” ЕООД; 
7.  Др Мохамад Аяд Аладиб; 
8.  ЕТ „Др Николай Александров Попадийски – АИПППДМ; 
9.  „АИПППДМ Др Ангел Попов” ЕООД; 
10.  „АИППИПДМ Др Десислава Илиева ” ЕООД; 
11.      „АИПППДМ – др Мехмед Мехмед Халил” ЕООД 
12.       „АГПППДМ ДЕНТАЛ ПОПОВИ 88” ООД; 
13.       „Др Черганови – АГПППДМ” ООД; 
14.  „АИПСМПАГ Др Фиданка Янкулова – ДМ” ЕООД; 
15.  „Диагностичноконсултативен центърПловдив” ЕООД; 
16.  ДКЦ „Свети Георги” ЕООД – Клинична лаборатория СМДЛ; 

Повече  от  75%  на  населението  на  общината  са  осигурени,  в  т.ч.  и  ромското 
население,  а  неосигурени  са  около  25%.  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  предвидени  и  средства  за  издръжка  на  здравните  кабинети  за 
медикаменти, инвентар и материали и средства по ЗЗБУТ. 

Детските  консултации  от  личните  лекари  се  провеждат  редовно,  няма  отделни 
консултации само за ромското население, провеждат се постоянно.При възникване на 
епидемичен  взрив  се  извършват  целенасочени  имунизации.  Данни  за  СПИН  няма  на 
територията на община Кричим.
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По отношение на здравните грижи Център за обществена подкрепа  Кричим  и 
през  2015г.  продължи  работи  по  превенция  на  зависимостите  и  ранната  бременност. 
Потребителите  на  ЦОП  са  консултирани  на  теми  за  предпазване  от  нежелана 
бременност и вредата от зависимостите. 

През  2015  г.  продължи  работата  и    по  програмите:  „Първична  превенция” 
включва дейности и услуги за превенция и обучение в семейно планиране и развитие 
на базови родителски умения, като основна цел е превенция на изоствянето на децата в 
институция;  „Моят  избор”    развитие  на  групови  форми  на  работа  с  деца  с 
отклоняващо  се  поведение,  насочена  към  деца  със  зависимости;  „Директна  работа  с 
деца”    предоставя  услуги  за  директна  работа  и  консултиране  на  деца  от  психолог, 
логопед и социален работник; „Аз мога сам” включва услуги за социална интеграция 
на  деца  със  специални  нужди,  увреждания  и  заболявания  и  подкрепа  на  техните 
семейства, с цел отглеждане в семейна среда; „Група за подкрепа на родители на деца 
със специални нужди,увреждания и заболявания”; „Социални умения” групова работа 
с  деца  и  младежи  от  семейства  в  неравностойно  положение,  предимно  от  ромски 
произход насочена за справяне в ежедневието, здравната култура и бита. 

Съгласно заложеното в годишния план за работа на МКБППМН се провежда 
засилена  превантивна  дейност  под  формата  на:  индивидуални  мероприятия  със 
застрашени  подрастващи  и  с  техните  родители;  беседи  с  актуална  тематика  в широк 
спектър  –  алкохолизъм,  тютюнопушене,  СПИН,  наркотици,  трафик  на  деца  и  жени, 
сексуално насилие. 

На 19.01.2015 г. от 12:30 часà в заседателната зала на НЧ „Пробуда – 1912” гр. 
Кричим  Местната  комисия  за  борба  с  противообществени  прояви  на  малолетни  и 
непълнолетни,  съвместно  с  Центъра  за  подкрепа  гр.  Кричим  изнесе  лекция  – 
презентация  на  тема  „Влияние  на  наркотиците  върху  човешкия  организъм”.  На 
мероприятието присъстваха 40 ученици от НУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Кричим. 

На 28.04.2015г. от 14.00ч. в Общински младежки дом – гр. Кричим се проведе 
акция  на  БЧК  за  раздаване  на  aпарати  за  измерване  на  кръвна  захар  (глюкомери), 
предоставени безвъзмездно от швейцарска хуманитарна организиция. 65 (шестдесет и 
пет)  пациенти,  диабетици,  инсулинозависими  от  град  Кричим  получиха  пълни 
комплекти  от  найновите  швейцарски  глюкомери  „Бионайм”,  включващи  апарат, 
убождащо и ленти. 

През 2015 година акциите за почистване стратираха на 10 май  Европейския ден 
за почистване. Община Кричим взе участие в кампанията и на този ден работни групи 
почистиха  замърсените  зони  в  града.  Извозените  отпадъци  до  сметището  за  битови 
отпадъци  в  с. Цалапица  са  повече от  10  тона.  Всички  участници,  които  се  включиха 
доброволно в акцията демонстрираха активна гражданска позиция и ангажираност към 
каузата за чиста околна среда в нашият град. Ежегодното включване в кампанията ни 
кара  да  си припомним  за  човешкият ни дълг към природата и  отговорността ни  като 
жители на тази земя. 

На  13.05.2015г.  от  14.00ч.  в  Общински  младежки  дом  след  дългогодишно 
прекъсване  на  дейността  се  учреди  отново  Българска  Младежка  червенокръстка 
организация (БМЧК) към Областния съвет на БЧК – Пловдив. 12 ученици от VІти до 
ХІІти  клас  бяха  учредители. Избраха  име  на  клуба  „Ръка  за  ръка”  Кричим;  както и 
ръководен състав: клубен координатор, зам. клубен координатор и протоколчик 

На  17.11.2015г.  в  лекционната  зала  на  НЧ  „Пробуда1912г.”  –  гр.Кричим  се 
проведе  форум  на  тема  :  „Домашното  насилие  не  е  домашен  проблем”  по  проект, 
финансиран от Норвежки  финансов механизъм 20092014, Програма BG 12 Домашно
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насилие  и  насилие  основано  на  полов  признак,  НФМ  20092014,  МЯРКА  2 
«Организиране на кампании, повишаващи обществената чувствителност, със специален 
фокус върху ромите  и други уязвими групи» и се изпълнява от НАРД  в партньорство с 
Община Пловдив, Сдружение «Нов път» и Фондация  «Стефан Нойков». Основна цел 
на форума беше да се направи преглед на ситуацията  по проблема «домашно насилие» 
в община Кричим и да бъдат изведени  препоръки  за подобряване на координацията  и 
сътрудничеството  между  различните  заинтересовани  страни    при  предоставяне  на 
подкрепа    на жертвите  на  домашното  насилие.Домакин  и  организатор  на  тази  среща 
беше  Община  Кричим,  ЦОП  –Кричим  и  МКБППМН.  На  срещата  присъстваха 
представители на ОЗД, директори и учители от местните училища и детски градини , 
социални работници , обществени възпитатели , представители на местната власт. 

На  24.11.2015г.  в  Общински  младежки  дом   МКБППМН,  съвместно  с  ЦОП  – 
Кричим, прожектираха филм „Майка на 16”. Прожекцията беше направена по заявка на 
СОУ”П.Р.Славейков”,  с  цел  превенция  на  ранното  майчинство  .  На  прожекцията 
присъстваха ученици от 7 до 12 клас. 

Доброволците  към  Център  за  обществена  подкрепа  –Кричим,  с  подкрепа  на 
Местната  комисия  за  борба  с  противообществените  прояви  на  малолетни  и 
непълнолетни, отбелязаха 1 декември – Световния ден за борба със СПИН .Тази година 
кампанията  бе  под  надслов  «Силните  правят  избора  си  сами!А  ти Направили  своя?» 
Доброволците  раздадоха  предпазни  средства  и  информационни  материали  на 
учениците от 8 до 12 клас в СОУ»П.Р. Славейков» 

3.ПРИОРИТЕТ Инфраструктура 

Действащият  регулационен  план  на  град  Кричим  е  одобрен  със  Заповед  № 
902/21.09.1982 г.,а Кадастралната карта на гр.Кричим е одобрена със Заповед № РД 18 
13 от 19.02.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картографиия и 
Кадастър – гр.София. 

Ромите в град Кричим живеят в два основни квартала  кв. Крайречен и Бялата 
пръст.  В  поголямата  си  част живеят  капсулирано,  бедно.  Често  в  една  къща живеят 
няколко  семейства, обикновено  с  две,  три или повече деца. Къщите  са  едноетажни и 
двуетажни. 

През 2014 г. беше изградена водоснабдителна и канализационна мрежа в целият 
град  , както и в двата ромски квартала и беше възстановена първоначалната настилка 
на  улиците  по  проект:  „Доизграждане,  реконструкция  и  рехабилитация  на 
водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за 
отпадни води – гр. Кричим”. 

На  19.07.2015  г.  се  проведе  официална  церемония  за  откриване  на 
новоизградената линейна инфраструктура и пречиствателна станция за отпадъчни води 
по  проект  „Доизграждане,  реконструкция  и  рехабилитация  на  канализационна  и 
водопроводна  мрежа,  и  изграждане  на  ПСОВ,  гр.  Кричим”.  Като  бенефициент  по 
ОПОС  20072013  г.,  с  осигуреното  финансиране  от  Кохезионния  фонд  на  ЕС, 
национално  съфинансиране  и  собствен финансов  принос,  община Кричим  вече  е  със 
100 % изградена канализационна и рехабилитирана водопроводна мрежа, и изградена 
пречиствателна  станция  за  отпадъчни  води.  Проекта  е  от  високо  обществено  и 
социалноикономическо  значение  за  населението,  допринася  за  изпълнението  на 
Главната  стратегическа  цел  на  ОПОС  „Подобряване,  запазване  и  възстановяване  на
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естествената  околна  среда  и  развитие  на  екологичната  инфраструктура”,  както  и  за 
поетите от България към ЕС ангажименти в сектор “околна среда”. 

С изпълнението на найголемия в историята на града инфраструктурен проект се 
постигна  почти  100  %  изграденост  на  канализационната  система,  рехабилитирана 
водопроводна  мрежа  и  изградена  пречиствателна  станция  за  отпадъчни  води.  След 
реализирането  на  проекта  значително  се  подобри  инфраструктурата,  повиши  се 
качеството на  социалнобитовите условия за населението на община Кричим. 

4. ПРИОРИТЕТ Заетост 

По данни на ДБТ – Родопи  за 2015г. се запазва тенденцията достъпът до заетост 
да е найсилно ограничен за няколко специфични групи безработни:  хора с основно и 
пониско  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 за месец ноември за страната е 9,9%, 
за област Пловдив– 7,8 %,  а за община Кричим равнището на безработицата е 21,8%., 
като  през  цялата  2015  г.  варира  в  диапазони  между  21,8    23,6  %  Това  равнище  на 
безработица продължава да нарежда община Кричим на второ място в област Пловдив 
(повисоко  равнище  на  безработица  има  само  в  община  Брезово).  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. 

Табл.1 Оперативна информация за равнището на безработица 
Месец  , 
Година 

ДБТ  Родопи 
Равнище  на 
безработица% 

Страната 
Равнище  на 
безработица% 

Пловдивска 
област 
Равнище  на 
безработица% 

Община 
Кричим 
Равнище  на 
безработица% 

Община 
Кричим 
Регистрирани 
безработни   
всичко 

Януари 
2015 

12,4 %  11,1 %  9,3 %  23,6 %  745 

Февруари 
2015 

12,4 %  11,0 %  9,2 %  23,6 %  745 

Март 2015  12,5 %  11 %  9,1 %  24,2 %  764 

Април 
2015 

12,3 %  10,7 %  8,9 %  23,8 %  750 

Май 2015  11,8 %  10,1 %  8,4%  23,2 %  704 

Юни 2015  11,2 %  9,6 %  8,3%  22.3 %  704 

Юли 2015  11,2 %  9,4 %  8,2%  22,5 %  709 

Август 
2015 

11,2 %  9,3 %  8,1%  22,6 %  714 

Септември 
2015 

11,0 %  9,2 %  7,8%  22,0 %  695
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Октомври 
2015 

10.9 %  9,5 %  7,8%  22,4 %  705 

Ноември 
2015 

11,0 %  9,9 %  7,8%  21,8 %  687 

Декември 
2014 

11,9 %  10,7 %  9,0%  22,8 %  719 

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.  През  2015  г.  общинска 
администрация  при  община  Кричим  реализира  дейностите  по  Национална  програма 
„Обучение  и  заетост  на  хора  с  трайни  увреждания”,  която  е  за  тригодишен  срок  на 
изпълнение от 2013 г. до 2015 година. 

През  2014  г.  бе  изготвен  проект  на  община Кричим  по  програма    Регионална 
програма  за  заетост.  Същият  бе  одобрен  и  реализиран  през  2015  г.  при  следните 
параметри:  заетост  на  10  безработни  лица  за  период  от  6  месеца,  на  пълно  работно 
време  /8  часов  работен ден/  в  комунални  дейности  с финансиране от ДБ. Периода на 
реализация на дейността стартира на 15.04.2015 г. и приключи на 14.10.2015 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.  За 
периода от 05.01.2015 г. до 04.10.2015 г. бяха назначени две лица на длъжност младши 
експерт. 

През 2015 г. община Кричим също кандидатсва по програмата, като от МТСП ни 
бяха  одобрени  две  работни места.  След  проведена  процедура,  комисията  за  оценка  и 
подбор на кандидатите одобри двама от кандидатите, с които предстои сключване на 
договори. 

След приключване на проект: „Подкрепа за достоен живот” по ОП „Развитие на 
човешките ресурси”, Схема BG 051PO0015.2.09 „Алтернативи” на основание ПМС № 
4/15.01.2015  г.  на МС бе подписано Споразумение № ФС 01146/23.01.2015  г. между 
Агенция  за  социално  подпомагане  и  община  Кричим  за  предоставяне  на  социалната 
услуга  „Личен  асистент”  на  потребителите,  на  които  договорите  по  проекта  са 
прекратени, считано от 01.01.2015 г., съгласно утвърдената Методика за предоставяне 
на  социалната  услуга  в  общността  „Личен  асистент”  за  срок  до  31.03.2015  година.С 
анекс  към  споразумението  срока  за  предоставяне  на  услугата  беше  удължен  до 
24.04.2015 г. 

На 24.03.2015 г. беше подписано Партньорско споразумение № BG0516051 от 
24.03.2015 г. между Агенция социално подпомагане чрез Главна дирекция „Социално 
подпомагане”  и  община  Кричим,  за  изпълнение  на  проект  „Нови  възможности  за 
грижа”  по  оперативна  програма  „Развитие  на  човешките  ресурси”  20142020  г. 
бюджетна  линия  2014BG05М9ОP0012.2015.001  „Нови  алтернативи”. 
Предоставянето  на  услугата  „Личен  асистент”  има  за  основна  цел  да  подобри
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качеството на живот на лицето с увреждане чрез  удовлетворяване на индивидуалните 
му  потребности  от  подкрепа  и  грижи  и  предпочитания  за  разпределение  на 
определените часове в индивидуалния му месечен бюджет. 

За  ползватели  на  социалната  услуга  кандидатстваха  лица  от  следните  целеви 
групи: 

•  Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване; 
•  Хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване; 
•  Семейства на деца с увреждания; 
•  Самотно живеещи тежко болни лица. 
За  лични  асистенти  по  проекта  кандидатстваха  лица  в  трудоспособна  възраст, 

отговарящи на едно от следните изисквания: 
Ø  безработни лица; 
Ø  трудово  заети  лица:    наети  или  самонаети,  които    могат  да  извършват 

допълнителен почасов труд; 
Ø  неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за 

ранно  пенсиониране    в  трудоспособна  възраст),  които    могат  да  извършват 
допълнителен почасов труд. 

В периода 27.03.2015 г. – 09.04.2015 г. бяха подадени 37 заявления от кандидат 
потребители, от които 5 деца, както и  34 заявления от кандидати за лични асистенти. 

Бяха  сключени  договори  със 17  /седемнадесет/  броя  одобрени потребители,  от 
които 2/две/ деца и 15 /петнадесет/ броя лични асистенти. Периода на предоставяне на 
социалната услуга стартира на 18.05.2015 г. и ще приключи на 29.02.2016 г. 

Съгласно  писмо  с  изх. № BG05653/17.06.2015  г.  на  гжа  Румяна  Георгиева   
ръководител на проект „Нови възможности за грижа”, схема „Нови алтернативи” на ОП 
„Развитие на човешките ресурси” 20142020г., бе отменен втория етап /от 22.06.2015 г. 
до  10.07.2015  г./  за  приемане  на  заявления  от  кандидатпотребители  и  кандидати  за 
лични асистенти. 

Предвид  горното  в  периода  от  07.12.2015  г.  до  настоящия  момент  социалната 
услуга е предоставена на 16 потребители, от които 3 деца от 17 лични асистенти. 

През  2015г.  продължи  реализацията  на  Договор  за  съвместна  дейност  за 
организацията на дейностите по чл. 12, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за 
социалните  помощи  между  Община  Кричим  и  Дирекция  „Социално  подпомагане” 
гр.Стамболийски.  В  началото  на  всеки  месец  до  5  число  Дирекция  „Социално 
подпомагане” изпраща до Община Кричим  списък на  лицата,  които  е необходимо да 
положат  обществено  полезен  труд  за  срок  от  14  дни  месечно  по  4  часа  дневно., 
съгласно Програма за извършване на обществено полезни дейности. Основни дейности 
и видове работа включени в програмата бяха : Комунално битови дейности, Дейности 
по опазване на околната среда, Ремонтно   възстановителни дейности и др. дейности. 
Общинска  администрация  гр.  Кричим  осигурява  инструменти,  материали  и  лични 
предпазни  средства  необходими  за  ефективно  изпълнение  на  дейностите  по  тази 
програма. С реализацията на Програмата за полагане на общественополезен труд през 
2015 г. по реда на чл. 12, ал.1 от ППЗСП от безработни лица в трудоспособна възраст, 
подпомагани с месечни социални помощи на основание чл. 9 от ППЗСП е постигнато: 
пълноценно ангажиране на безработни лица в трудоспособна възраст, обект на месечно 
подпомагане в общественополезни за общината дейности, поголяма ефективност при 
организирането и контролирането на отработените дни, формиране трудови навици на 
ангажираните  по  програмата  лица,  социална  интеграция  на  безработните  лица  в 
обществото  за  бъдеща  трудова  реализация,  подобряване  условията  на  живот  и 
жизнената  среда  в  населеното  място  и  преустановяване  на  формираните  нагласи  за 
пасивно и безвъзмездно получаване на помощи.
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През 2015г. лицата положили обществено полезен труд са общо 1 600 броя лица: 
основно роми и социално уязвими етнически групи от населението на община Кричим. 

Възстановеното на община Кричим право на собственост върху земеделски земи 
по  чл.  19  от  Закона  за  стопанисване  и  ползване  на  земеделските  земи,  стана  реална 
предпоставка  за  предоставяне  за  ползване  на  земи  от  малоимотни  и  безимотни 
граждани  на  община  Кричим,  което  допринася  за  макар  и  сезонна  трудова  заетост  с 
оглед  задоволяване  на  собствените  потребности  или  регистрация  по  Закона  за 
регистрация и подпомагане на земеделските производители. 

През  месец  юли  2015  г.  община  Кричим  разработи  проект:  „Активиране  и 
интеграция в  заетост на младежи от  15  до  29    годишна  възраст, от община Кричим, 
които  не  са  нито  в  образование  или  обучение,  нито  в  заетост,  включително  не  са 
регистрирани  като  безработни  лица  в  Агенция  по  заетостта”  Процедура  на  директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP0011.002 „АКТИВНИ”, по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 20142020, Приоритетна ос 1: 
„Подобряване  достъпа  до  заетост  и  качеството  на  работните  места”,  Инвестиционен 
приоритет 3. „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност 
тези,  които  не  са  ангажирани  с  трудова  дейност,  образование  или  обучение, 
включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора 
от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта” 
(с  финансиране  от  ЕСФ),  Специфична  цел  1:  „Увеличаване  броя  на  икономически 
неактивните младежи извън образование и обучение на възраст до 29 г. вкл., които са 
получили  предложение  за  обучение,  работа,  стаж  или  обучение  по  време  на  работа 
(чиракуване)  или  са  насочени  към  продължаване  на  образованието”.Проектът  ще  се 
реализира  на  територията  на  община Кричим. Настоящият  проект ще  идентифицира, 
мотивира и включи в обучение или заетост 50 младежи от 15 до 29годишна възраст, 
които  са  трайно неактивни  ,  изложени  са  на  риск  от  социално  изключване  или  са  от 
маргинализирани общности.   Чрез сформиране на екип от социални работници, които 
имат опит и работят с подобни целеви групи ще бъдат идентифицирани млади хора от 
15  до  29    годишна  възраст, от община Кричим,  които не  са нито  в образование или 
обучение,  нито  в  заетост  и  не  са  регистрирани  в  ДБТ.  Предвижда  се  да  бъдат 
идентифицирани 50 младежи. Ще бъде изготвено досие за всеки един младеж включен 
в проекта, което ще съдържа информация свързана с живота му, причините довели до 
трайното  отсъствие  от  пазара  на  труда  или  отпадането  от  образователната  система, 
както  и  заключения  и  препоръки  за  предстояща  заетост.  Ще  се  предоставят 
мотивационни обучения и съобразно заключенията и препоръките от индивидуалните 
карти  ще  се  оказва  психологическа  подкрепа  и  професионално  обучение,  което  ще 
доведе  до  включване  на  идентифицираните  младежи  в  образование,  заетост  или 
регистриране в ДБТ. Главната цел е : Осигуряване на достъп до заетост и образование 
на  младежи  от  15  до  29    годишна  възраст,  от  община  Кричим,  които  не  са  нито  в 
образование  или обучение,  нито  в  заетост  и  не  са  регистрирани  в ДБТ.  Специфични 
цели:  Идентифициране на 50 младежи, отпаднали преждевременно от образователната 
система,  трайно  отсъствали  от  пазара  на  труда  и  с  риск  от  социална  изолация.   
Методическа  подкрепа  на  идентифицираните  лица  при  изграждане  на  умения  за 
ориентиране на пазара на труда и избор на подходяща заетост. Мотивация за връщане в 
образователната  система  и  социално  включване.    Предоставяне  на  възможност 
идентифицираните лица да придобият професионална квалификация, която ще им даде 
повисока  самооценка и  увереност  във  възможностите им  за  реализация на пазара на 
труда.    Осигуряване  на  възможност  за  пряка  реализация  на  знанията  и  уменията 
придобити по време на професионалното обучение, придобиване на опит и изграждане 
на трудови навици.Проектното предложение бе входирано електронно чрез системата
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ИСУН на 31.08.2015 г. с вх. № BG05M90P0011.0020150 и към настоящия момент е на 
етап оценка. Бюджета на проекта е в размер на 252 288,19 лв. 

5.ПРИРОРИТЕТ Върховенство на закона и недискриминация 
В Община Кричим не се допуска двоен стандарт в прилагането на законите на 

държавата  по  отношение  на  ромите  и  всички  уязвими  групи.  Утвърждаване  на 
толерантни междуетнически отношения чрез всички форми, вкл. и спорт. Насърчаване 
равнопоставеността между жените и мъжете и осигуряване на предпоставки за успешна 
реализация и нова социална роля на ромската жена. В Община Кричим не се допуска 
дискриминационно отношение, поради което няма постъпили или регистрирани жалби 
за нарушаване на общодопустимите правила и норми. 

6. ПРИОРИТЕТ:  Култура  и спорт 
Културният  живот  в  община  Кричим  през  2015г  бе  богат  и  разнообразен, 

наситен  с  празнични  събития,  честване  на  годишнини,  местни,  национални  и 
християнски  празници.  Читалище  „Пробуда1912  г.”  гр.Кричим  е  основно  духовно 
средище  на  територията  на  община  Кричим,  съхранило  многовековните  местни 
исторически  и  културни  традиции.  Читалището    вече  104  години  е  огнище  на 
духовността.. Има много по разнообразие клубове, като във повечето от тях участват и 
ромски  деца.Всички  те  развиват  културна  и  просветна  дейност  чрез  библиотеки, 
различни школи по изкуства и езикова подготовка. В  НУ”Васил Левски” има свободно 
избираем  предмет    ромски  фолклор,  като  децата  от  този  СИП  взимат  участия  в 
различни    концертни  дейности  в  община  Кричим,  с  което  се  промотират  ромските 
празници и обичаи. 

На 24 май с  тържествен концерт на площада пред Народно читалище „Пробуда 
1912” –гр.Кричим гражданите на община Кричим честваха найбългарския национален 
празник с богатата програма, която стартира в 11.00 часа, взеха участие възпитаници от 
всички  учебни  заведения  в  града  и  наситиха  празничната  атмосфера  със  своите 
изпълнения – песни, танци, стихотворения и драматизация. 

На  международния  ден  на  детето  –  1ви  юни,  община  Кричим  организира 
увеселително  мероприятие  за  всички  малчугани,  което  стартира  в  10.30  часа  на  пл. 
„Обединение”.  Децата  имаха  възможност  да  участват  в  игри  и  състезания,  които  се 
проведоха  във  фоайето  на  Народното  читалище,  а  в  лекционната  зала  за  по 
талантливите се проведе конкурс по рисуване. Организаторите бяха подготвили много 
награди  и  изненади  с  които  зарадваха  и  наймалките  участници.По  –  късно  от  17.00 
часа Празничната програма продължава с пиесата ”Бабо Мишки” в големият салон на 
НЧ „Пробуда1912г.”, която беше представена от Детски театрален състав „Люлючета” 
при  НЧ  „Пробуда1912г.”,  с  ръководител  гжа  Любка  Анохина  и  музикално 
оформление гжа Антоанета Кирова. 

Найновата придобивка за всички кричимци бе спортната площадка за фитнес на 
открито  ситуирана  в  парк  „Ливингстън”,  която  бе  официално  открита  с  тържествен 
водосвет 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. 

На  територията на община Кричим  се  развива  спорт  главно  в  две направления – 
футбол и автомобилизъм, чрез кръжок по картинг провеждащ се в Общински младежки
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дом и детско – юношеска школа към ФК „Кричим” гр. Кричим.В Общински футболен 
клуб  ”Кричим”  участват  деца  и  юноши  от  различни  етнически  групи,  както  и  роми. 
Тренировките  се  реализират  на  Стадион  „Христо  Ботев”гр.Кричим.  Участниците  от 
футболния  клуб  взимат  участия  във  футболни  мачове  в  гр.Кричим  и  други  градове. 
През 2015г. във всички учебни заведения се проведоха спортни мероприятия.
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