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ОТНОСНО:  Предложение  от Атанас  Стефанов Калчев  – Кмет  на Община Кричим, 
относно  приемане  на  отчет  за  изпълнението  на  Общински  план  за  младежта  на 
територията на община Кричим за 2015 година. 
Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим. 
Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим. 
Становища: ПК по местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по бюджет, 
финанси,  европейски  програми  и  проекти,  местно  развитие;  ПК  по  устройство  на 
територията,  инфраструктура,  благоустрояване,  строителство,  енергийна  политика, 
общинска собственост и комунална дейност и ПК по социални дейности, образование, 
култура към ОбС. 

На  основание  чл.  21,  ал.  1,  т.  24  от  Закона  за местното  самоуправление  и 
местната администрация, във връзка с чл. 15, ал. 4 и ал. 5 от Закона за младежта и 
в изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010 г.2020 г.) 

Общински  съвет  при  община  Кричим  приема  Отчета  по  изпълнение  на 
Общински план за младежта за 2015 година. 

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

Председател на ОбС:……………. 
/ А. Хаджиева / 
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Отчет по изпълнение на Общински план за младежта 
на територията на община Кричим за 2015 г. 

Националната стратегия за младежта (2010‐2020) е ориентирана към изграждане и 
реализиране  на  единна,  последователна  и  устойчива  младежка  политика  в  България, 
основана на многосекторния подход, междусекторното сътрудничество и съвместното 
управление  с  младите  хора  на  национално,  регионално,  областно  и  общинско  ниво. 
Националната стратегия e ориентирана към младите хора на възраст от 15 до 29 години, 
съобразно  международните  и  европейските  стандарти  за  работа  с  младежта.  Като 
най‐характерна  черта  сред  младите  се  очертава  стремежът  им  към  независимост  и 
самореализация  –  подчертан  стремеж  към  самостоятелни  решения  и  индивидуален 
подход към живота. Изследванията показват, че докато психологическата независимост 
на  младия  човек  у  нас  силно  нараства,  то  много  по‐силна  е  неговата  социална  и 
икономическа  зависимост  от  родителското  семейство.  През  последното  десетилетие 
активността  на  младите  хора  радикално  се  измести  –  от  обществено‐политическия 
живот към частния икономически сектор. Целта на стратегията е да определи посоката 
на развитие с оглед потребностите на младежите и усилията, които трябва да положим 
за  осигуряване  на  добри  условия  за  пълноценното  разгръщане  на  способностите, 
таланта и  амбициите им. Подходът  на община Кричим,  се основава на  разкриване на 
нови  социални  възможности  за  младите  хора  и  осигуряване  на  възможности  от 
житейски  характер  за  равен  старт  на  младежите  от  общината  спрямо  този  на 
връстниците им от Европа и света.В изпълнение на Националната Стратегия с решение 
№ 296 взето с протокол № 30 от дата 11.02.2015 г. на ОбС Кричим е приет общински 
план за младежта за 2015 год. , в съответствие с изискванията на чл. 15 ал. 4 се изготвя 
настоящия отчет за изпълнение на плана за 2015 година. 

Приоритет  I.  Насърчаване  на  икономическата  активност  и  кариерното 
развитие на младите хора 
На  територията на  община Кричим по данни от  служба  „ГРАО”  броят на младежите 
през 2015 г. от 15  29 години е 1710.  Към днешна дата се забелязва увеличение в броя 
записани ученици, което се дължи както на оптимизацията в борбата с отпадането на 
деца  и  младежи  от  образователната  система,  така  и  на  подобряващата  се  социална 
среда  сред  маргинализираните  малцинства.  През  2015  г.  учащите  в  СОУ  «П.  Р. 
Славейков» от пети до дванадесети клас са 444, което е увеличение с 28 деца спрямо 
учебната  2013/2014  година,  когато  са  били  416.  Двама  ученици  от  СОУ  «П.  Р. 
Славейков»,  гр.  Кричим    са  отпаднали  от  обучение  през  учебната  2014  /2015  г. 
Причините  за  намаляване  на  процента  на  записаните  деца  и  младежи  във  всяка 
следваща степен на обучение имат както социален, така и образователен характер. 

Предприетите  мерки  за  контрол  са  визирани  в  Закона  за  народната  просвета.  С  цел 
подкрепа  на  училищното  образование  на  децата  и  младежите  и  тяхната  реализация 
община Кричим реализира: 

  програма  „Старт  в  кариерата”,  по  която  в  общинска  администрация  Кричим  са 

назначени и работят за период от 9 месеца двама младежи с висше образование.
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  изнесени  здравнообразователни мероприятия,  посетени от  младежи от  СОУ  „П.  Р. 

Славейков”  гр.  Кричим,  с  цел  превенция  на  девиантно  поведение  и  запознаване  с 

основните проблеми на подрастващите ученици. 

Приоритет II. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги 

Всички  ученици  в  СОУ  „П.  Р.  Славейков”  гр.  Кричим  се  обучават  и  с  IT  техника. 
Компютърната  зала  е  в много добро  състояние,  с интернет мрежа. Съществува  втора 
компютърна  зала  с  локална  мрежа  и  регулярна  интернет  връзка.  В  училището  за 
учебната  2014/2015  г.  има  една  профилирана  паралелка    природоматематическа  с 
английски език, прием след VII клас. 

На  територията на община Кричим работи НЧ” Пробуда –  1912  г.”. В  читалището  се 
реализират  школа по пиано, народни танци, школа по модерен балет, като младежите 
активно участват във тях. Развива се група по народни песни, със смесена възрастова 
група,  но  младежите  са  около  10  на  брой.  Изграденият  информационен  център    в 
читалищна  бибилиотека  към  община  Кричим  е  разширила  обхвата  си  и  е  повишила 
качеството и достъпността на услугите в подкрепа на развитието на 32 млади хора, като 
се  забелязва тенденция за  увеличаване на броя им в бъдеще. Осигурен е непрекъснат 
достъп на младите хора до безплатен интернет. Подобрен е достъпа на 32 млади хора 
до  електронното  съдържание  в  библиотеката към читалище «Пробуда –  1912г»  в    гр. 
Кричим 

Приоритет III.  Спорт и туризъм 
Реализирана  е  програми  за  стимулиране  на  детския  и  младежкия  спорт  и  туризъм. 
Обхванати  са повече от  50  младежи. Съгласно годишния план на СОУ  за  спортно  – 
туристическа дейност на младежи от 16 до 20 годишна възраст са сформирани отбори 
по теннис на маса, бадминтон, футбол и волейбол. Проведени са контролни срещи в гр. 
Перущица и гр. Пловдив като са извоювани 3 първи места. ФК „Кричим” е осъществил 
футболни срещи в А – областна група мъже. Развитието и прилагането на нови форми 
на младежки туризъм и създаването условия за формиране на положителни нагласи на 
младите  хора  към  дейности  в  областта  на  екологията  и  природосъобразния  начин на 
живот се осъществява ежеседмично чрез туристически походи до местни и природни, 
туристически и културни забележителности. 
С  цел  популяризиране  на  масовия  спорт  сред  младежите,  община  Кричим  изгради 
достъпна спортна площадка за фитнес на открито в парк «Ливингстън». Площадката е 
снабдена с модерни фитнес уреди и маса за тенис. 

Приоритет IV. Превенция на социалното изключване на млади хора в 
неравностойно положение 

Социални услуги  в общността (включително от типа подкрепа, придружаване и др.), 
подходящи за млади хора в риск в община Кричим се осъществяват от: 

Център  за  обществена  подкрепа  с  капацитет  30  случая.  Финансира  се  като 
делегирана от  държавата  дейност. През  2015 г.  услугата работи  ефективно  с визия  за 
допълнително развитие на набора от инструменти за борба със социалното изключване. 
Въведените програми  за  работа  „Приемната  грижа” и  „Осиновяване” продължават  да
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функционират. Осъществява се публично подпомагане и предлагане на консултантски 
услуги  в  подкрепа  на  личностното  и  общественото  развитие  на  младите  хора, 
включително и за развитие на жизнени умения. 
Консултирани  и  оценени  са  15  младежи  в  риск  от  социално  изключване.  В  ЦОП  е 
осъществена  помощ  на  15  младежи,  чрез  консултиране  на  развитието  на  устойчиви 
семейни модели сред младите хора, включително и  за развитие на  умения за добро и 
отговорно родителство. 

Обществена трапезария – услугата е разкрита по реда на чл.27, ал.3 от Закона 
за социално подпомагане и насочена към 90 лица от целеви групи:  лица и семейства 
на месечно социално подпомагане. 

Личен  асистент  –  услугата  се  предоставя  и  за  двама  младежи  по  проект 
„Подкрепа  за  достоен  живот”  по  ОП  „Развитие  на  човешките  ресурси”,  Схема  BG 
051PO0015.2.09  „Алтернативи”.  Чрез  реализирането  на  проекта  се  цели 
деинституционализация и интегриране на младежи с увреждания в обществото. 

Приоритет V. Развитие на младежко доброволчество 
Насърчаване на младежкото доброволчество се осъществява по общинска инициатива, 
чрез  договор  в ЦОП  гр.  Кричим.  Петима младежи  са  обучени  от НПО и  участват  в 
кулурни инициативи – изготвяне на мартенички, коледни подаръци и др. инициативи 
на  община  Кричим  и  Местната  комисия  за  борба  с  противообществените  прояви  на 
малолетните и непълнолетните. 

Приоритет  IX.  Повишаване  на  ролята  на младите  хора  в  превенцията  на 
престъпността 

Осъществени  са  две  кампании  чрез ЦОП при община Кричим по популяризиране и 
обучение  защита  на  правата  на  човека,  особено  по  въпросите  на  правата  на  детето, 
дискриминацията,  рискът  от  ХИВ/СПИН  и  ранното  забременяване  в  СОУ  „П.  Р. 
Славейков”  и  агресията  сред  подрастващите  НУ  „Св.  Св.  Кирил  и  Методий”  гр. 
Кричим. 80 младежи са участвали активно в дискусиите. МКБПП към община Кричим 
е  организирала  четири  информационни  и  образователни  кампании  за  превенция  на 
правонарушенията, извършвани от млади хора. Участвалите младежи са 60. 

Създаването на възможност за пълноценно развитие на младите хора, изграждането на 
активната  им  гражданска  позиция  и  реализация,  възможността  да  огласяват  своите 
потребности  и  проблеми,  както  и  да  споделят  своята  готовност  за  ангажираност  в 
процесите  на  вземане  на  решения,  трябва  да  стане  отговорност  на  всички 
заинтересовани  институции  в  общината.  Структурите,  реализиращи  тази  политика  на 
територията  на  община  Кричим  са:  младежки  дом,  читалище,  училища,  ЦОП, 
доброволци,  клубове  по  интереси  и  всеки,  имащ  пряк  или  косвен  досег  към  най 
ценният капитал на нациятамладежта.
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