
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ МЛАДЕЖКИ ДОМ – ГРАД КРИЧИМ 
ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА 

       През учебната 2017/2018 година Общински младежки дом през месец октомври 
посрещна 60 деца към края на учебната година месец май децата броят  е  90 деца от 
начален и прогимназиален курс на обучение в извънкласни форми:  

1. Български език и литература – ръководител: г-жа Богданка Ташкова   
2. Математика за V клас – ръководител: г-жа Ягода Димитрова 
3. Математика за VІ клас – ръководител: г-жа Ягода Димитрова 
4. Математика – /ІІ –ІV клас / - ръководител: г-жа Анка Пърчева 
5. Клуб „Здраве” -  ръководител: г-жа Руска Хаджиева 
6. Творчески кръжок „Изобразително и приложно изкуство”- ръководител: г-жа Янка 
Михайлова 
7. Клуб „Китара” – ръководител: г-н Иво Анохин 
8. Клуб „Тенис на маса”- ръководител: г-н Георги Марков 

 Общински младежки дом се включи в културни мероприятия на общинско ниво както 
следва: 

І.  На 02.10.2017 г.  откриване на новата  учебна година 2017/2018 г.  



ІІ.  21 ноември Ден на християнското семейство. В Общински младежки дом град 
Кричим от 16.00 часа в голямата зала се проведоха  занимателни игри и  прожекция  с 
актуалната тема:  21 ноември Ден на християнското семейство.  

ІІІ. Превенция на тютюнопушенето - Всяка година третия четвъртък на месец ноември 
се отбелязва Международния ден без тютюнопушене. Тази година Министерство на 
здравеопазването определя за 16 ноември  2017 г. мото на кампанията да бъде: „Пушенето 
и ти”. 
По този повод в сградата на Общински младежки дом град Кричим съвместно със 
МКБППМН при Община Кричим се проведе прожекция на филми : „Денят на Яна” и 
"Невидимият". 



ІV. Благотворителен коледен базар /19.12.2017 г. – 29.12.2017 г./ под надслов: 
„На Коледа стават чудеса”  - организиран от община Кричим за деца в неравностойно 
положение се проведе в сградата на Общински младежки дом, участие взеха всички 
училища и детски градини на територията на общината, както и Дневен център за 
стари хора, Център за обществена подкрепа град Кричим и следните творчески 
кръжоци: Изобразително и приложно изкуство с ръководител: г-жа Янка Михайлова, 
клуб „Здраве” с ръководител: г-жа Руска Хаджиева.  

V. Десетдневка на мартеницата /21.02.2018 г. 05.03.2018г./ – благотворителен 
базар организиран от  община Кричим се проведе в сградата на Общински младежки 
дом, участие взеха всички ученици от училища и детски градини на територията на 
общината, както и творческите кръжоци от Изобразително и приложно изкуство с 
ръководител г-жа Янка Михайлова, клуб „Здраве” с ръководител: г-жа Руска Хаджиева 
и курс Български език и литература с ръководител: Богданка Ташкова.  



VІ. Националния празник на Република България 3–ти март „Освобождението 
на България от турско робство”, общоградско мероприятие организирано от община 
Кричим, в което взеха участие възпитаници от курс Български език и литература 
подготвени от  г-жа Богданка Ташкова.  

VІІ. На 21 март Световен ден на поезията

На 22.03.2018 година от 13.30 часа възпитаници от Общински младежки дом град 
Кричим, поздравиха потребителите на Дневен център за стари хора, с прекрасни пролетни 
стихове написани от г-жа Димитрия Ткачова, посветени за пролетния празник. 



VІІІ. На 24.04.2018 г. в залата на НЧ ”Пробуда-1912 г” гр. Кричим се проведе 
концерт под наслов „Пролетни празници”. На сцената на читалището се изпълниха 
много песни и танци от посветени на българските традиции за Благовец, Лазаров ден, 
Цветница, Великден и Гергьовден. Участие взеха всички училища и детски градини на 
територията на общината, НЧ ”Пробуда-1912 г.” и Дневен център за стари хора.  Клуб 
„Китара” с р-л Иво Анохин при Общински младежки дом  взеха участие в празничната 
програма с изпълнение на български и чужди творби. 

ІХ. Великденска изложба организирана от Община Кричим -  На 02.04.2018 г. 
до 11.04.2018 г. година във  фоайето на Общински младежки дом град Кричим се откри 
изложба по повод Християнския празник „Великден”,  изложиха  се ръчно изработени 
артикули, сувенири, яйца, картички и рисунки  изработени и сътворени от детските 
ръчички на децата  и учениците от Община Кричим  и Общински младежки дом. 

Пред сградата на Общински младежки дом гр. Кричим, се украси дърво по 
инициатива на педагогическия персонал на ДГ „Ралица”. Това се направи за първи път с 
цел да се създаде празнично настроение в навечерието на големия  Християнски празник 
Великден. 



Х. 22 Април Международния ден на Земята - По повод  деня на земята на 
20.04.2018 година в 16.00 часа, активисти от клуб „Здраве” с ръководител: г-жа Руска 
Хаджиева посетиха воден обект – изравнител “Кричим” , като основната цел на 
мероприятието провеждането на открит урок на тема: "Лечебните свойства на билките" –
природно богатство, лек и поминък. Билките са едно от най-ценните неща, които 
природата е създала. Съществува голямо разнообразие от билки, които се използват за 
лечение или подпомагат лечението на много болести. 

ХІ. Турнир „Тенис на маса” - Под ръководството на г-н Георги Марков – 
ръководител на клуб „Тенис на маса” на 27.04.2018 г. от 16.00 часа в сградата на 
Общински младежки дом се проведе турнир „Тенис на маса”. Възпитаниците показаха 
своите знания , умения и отлична подготовка.   



ХІІ. 24 Май - Ден на българската просвета и култура и на славянската 
писменост -  община Кричим организира тържествен концерт, в който  участват  децата и 
учениците от всички учебни заведения на територията на община Кричим. С тържествен 
рецитал към програмата се присъединиха и възпитаници от курс Български език и 
литература с ръководител г-жа Богданка Ташкова при Общински младежки дом 

ХІІІ. „Математиката е царица на всички науки” - На 31.05.2018 г. от 15.30 часа 
участниците в курса по математика при Общински младежки дом гр. Кричим, с 
ръководител – г-жа Ягода Димитрова, демонстрираха своите математически познания по 
време на традиционно организирано от тях състезание на тема: „Математиката е царица на 
всички науки “ с разнообразни игри, логически задачи,  кръстословици, фрази и кратки 
сведения за великите математици: Леонард Ойлер, Карл Фридрих Гаус, Николай 
Лобачевски, Михаил Калинин, Маргарита Малинова и други. 



ХІV. 1 юни - Международен ден на детето – в Общински младежки дом гр. 
Кричим се откри изложба подредена на стативи и витрини от  ръчно изработени предмети 
направени от сръчните ръце на децата и техните ръководители.  

ХV. Лятна ваканция - ръководството на община Кричим осигурява за децата 
през месеците:  юни, юли и август  в сградата на Общински младежки дом безплатни 
курсове и  кръжоци, ръководени от професионални преподаватели в областта на 
Български език и литература, Математика, Биология, Изобразително и приложно изкуство, 
Китара, Автомобилизъм и  Тенис на маса . 


