
МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД  ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА 
ОБЩИНА КРИЧИМ ЗА 2017 Г. 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 произход  и други граждани в уязвимо социално положение живеещи в 
сходна на ромите ситуация  и през 2017 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 два броя общински училища – едно начално 
училище: НУ „Васил Левски” и Средно училище - СУ ”П.Р.Славейков”, две общински 
детски градини – ДГ ”Ралица” и ДГ „Незабравка”. Образователната  структура на 
територията на Община Кричим е добре развита. 

    В НУ ”Васил Левски” се обучават деца от I до  IV клас и Подготвителни 
групи. Общия брой на деца изучаващи се в училището са 198 ученици. По голямата 
част  от тях са от ромски произход. 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.  
Материалната база на детските градини и училищата е в много добро състояние с 
тенденция да се разширява и подобрява.    
      В СУ „П.Р.Славейков” се изучават деца от I до ХІІ клас от смесен етнически статус. 
Общия брой на деца изучаващи се в училището са 528 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 и професионални гимназии.  
- част от децата /предимно роми/ не продължават средното си образование.  
- част от децата /предимно роми/ заминават с родителите си за чужбина.   
За учебната 2017/2018 за СУ „П. Р. Славейков” гр. Кричим се реализира 

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

За учебната 2017/2018 г. децата подлежащи на записване в първи клас по данни 
от ГРАО са 103 броя от които 83 броя са записани в училищата в първи клас а 
останалите 20 броя са в чужбина, на територията на общината няма данни за деца които 
не са записани в пълви клас. 

Във връзка с решение  № 373 на министерски съвет от 5 юли 2017 г. за създаване 
на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в 
образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна 
възраст, на територията на община Кричим са обходени от екипите повече от 247 деца, 
от които повечето са от ромски произход. Резултата е, че част от тях са записани 
успешно в училища и детски градини, а по – голямата част от тях са напуснали 
страната и одавна живеят със семействата си са в чужбина. 

През 2017 г. на основание чл. 347 от Закона за предучилищното и училищното 
образование са съставени 36 броя актове на родители, които не осигуряват 
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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, през 2017 г. не са установени такива деца от ромски произход. 
 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. Провеждат се регулярни срещи на обществените възпитатели и 
педагогическите съветници от училищата, с цел координация на действията за 
превенция на девиантното поведение. В двете учебни заведения са назначени 
Педагогически съветници, и психолог които проучват и подпомагат за психичното 
развитие и здраве на децата и юношите в училищата,   и адаптирането на учениците 
към училищната и социалната система. 

На територията на общината има назначен един медиатор от ромски произход на 
граждански договор, който регулярно прави проверки на семействата в махалите и 
следи за редововните имунизации на децата от ромски произход.  

 През 2017 г. по информация от социалните служби гр. Стамболийски броя на майките 
в гр. Кричим под 18 годишна възраст е 20 броя. 

Центъра за обществена подкрепа (ЦОП) през 2017 г. 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 2017 г. ЦОП активно работи по програма – „Приемна грижа и осиновяване” – 
услугата предлага оценяване, обучение  и наблюдение на кандидат-осиновители и 
приемници. Към настоящия момент  ЦОП  е работил с  една профессионала приемна 
майка.  ЦОП-Кричим предлага пакет от услуги и програми предназначени за семейства 
от ромски произход като основен приоритет са непълнолетни родители – програма 
«Първична превенция», «Семейна подкрепа». През 2017 г. са обхванати 4 
непълнолетни майки,  като всички са от ромски произход и отглеждат децата си в 
семейна среда. Консултирани  са 28 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  2017 г. съвместната дейност на ЦОП и МКБППМН е насочена към превенция на 
ранното майчинство и домашното насилие.  
 Извън обхвата на училищата, към Общинския младежки дом има оборудвана 
компютърна зала, която работи целогодишно,  а през летните месеци се организират 
безплатни курсове за децата.  
 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. 
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2. ПРИОРИТЕТ:  Култура  и спорт

Културният живот в община Кричим през 2017 г. бе богат, всяка година община 
Кричим приема с решение на Общински съвет Културен календар който е 
разнообразен, наситен с празнични събития, честване на годишнини, местни, 
национални и християнски празници.  Читалище „Пробуда-1912 г.”- гр. Кричим е 
основно  духовно средище съхранило многовековните традиции на  община Кричим.  В 
Читалището  има различние клубове: клуб по латино танци, клуб по пиано, клуб по 
английски език, като във повечето от тях участват и ромски деца. Също така има и 
детски театрален състав „Люлючета” и театрален състав за въсрастни. 
        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. 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 2017 г. във всички учебни заведения се проведоха спортни мероприятия. Във 
физкултурния салон на СУ „П. Р. Славейков” се провеждат и тренировки на детски 
младежки Карате клуб с треньор Александър Команов, който е световен шампион по 
киокушинкай карате. 

3.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, като в определени дни от седмицата идват 
специалисти, които практикуват.   

- 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/; 

- 4 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 Д-р Антоан Димитров” ЕООД; 
2. „АИПИПМП Д-р Антоанета Атанасова” ЕООД; 
3. „АИПСПМПВБК Д-р Димитър Иванов” ЕООД; 
4.         „АИППМП Д-р Мария Манолова Иванова” ЕООД; 
5. „АИППМП Д-р Сабри Льотев ” ЕООД; 
6. ЕТ „Д-р Николай Александров Попадийски – АИПППДМ; 
7. „АИПППДМ Д-р Ангел Попов” ЕООД; 
8. „АИППИПДМ Д-р Десислава Илиева ” ЕООД; 
9.       „АИПППДМ Д-р Мехмед Мехмед Халил ” ЕООД; 
10.      „АГПППДМ ДЕНТАЛ ПОПОВИ 88” ООД; 
11.      „Д-р Черганови – АГПППДМ” ООД; 
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12. „АИПСМПАГ Д-р Фиданка Янкулова – ДМ” ЕООД; 
13. ДКЦ „Свети Георги” ЕООД – Клинична лаборатория СМДЛ; 

     Повече от 80% на населението на общината са осигурени, в това число и ромското 
население, а неосигурени са около 20%. 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. 

По отношение на здравните грижи Център за обществена подкрепа - Кричим  и 
през 2017 г. продължи да 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 2017 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. През 
2017 г. ЦОП работи вече и успешно с децата от ЦНСТ гр. Стамболииски, осигурен е и 
общински превоз който да превозва децата от гр. Стамболийски до ЦОП гр. Кричим. 

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. 

-  „ Програма за храни и/или основно материално подпомагане” 

През настоящият период основна дейност на БЧК – Кричим  е участието и 
изпълнението, съвместно с Община Кричим и Български Червен кръст на територията 
на община Кричим на Оперативна програма за храни и/или основно материално 
подпомагане от Фонда за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, 
предимно от ромски произход, Операция 2 „Предоставяне на индивидуални пакети 
хранителни продукти” 2016 г. Основанието за предоставяне е сключения Договoр м/у 
БЧК и АСП от 24.10.2016 г. 
Правоимащи лица основна група бяха:  

- лица и семейства, подпомагани с целева помощ за отопление 2015/2016г. 
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- майки (осиновителки), получаващи месечни помощи за отглеждане на дете до 
навършване на една година; 

- лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи 
клас; 

- лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за 
превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в 
приемни семейства; 

- лица и семейства инцидентно пострадали от бедствия и аварии при 
форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ въз основа на 
установеното индивидуално ниво на материално лишение. 

Имаше и правоимащи лица-допълнителна група, в която попадаха: 
-  лица и семейства с ниски, без доходи или в тежка социална ситуация, 

подпомогнати с еднократна помощ; 
- лица от уязвими групи, предимно роми. 

4.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 19.02.2009 г. 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 по-голямата 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”. 

С изпълнението на най-големия 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  социално - битовите условия за населението на община Кричим.  

На 24.11.2017 г. Община Кричим сключи с Държавен фонд „Земеделие“ договор 
№: 16/07/2/0/00505/24.11.2017г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по 
Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване 
на селата в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони за периода 
2014-2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските 
райони. Предмет на договора е изпълнението на проект № 16/07/2/0/00505  
„Рехабилитация на част от първостепенната и второстепенната улична мрежа на 
Община Кричим”.  

Главна цел на проекта е рехабилитацията на част от първостепенната и 
второстепенната улична мрежа на града, а именно осем улици и един булевард, както 
следва:  

1. ул. „Въча”; 
2. ул. „Стоян Гънин”; 
3. ул. „Тодор Каблешков”; 
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4. ул. „Mитко Палаузов”; 
5. ул. „Георги Кирков”;  
6. ул. „Антонивановци” (в участъка между кръстовищата с бул. „Родопи” и 

ул. „Калето”); 
7. ул. „Спартак” (в участъка между кръстовищата с бул. „Цар Иван Асен ll” 

и ул. „Г. Кирков”);  
8. ул. „Венера” (в участъка между кръстовищата с бул. „Цар Иван Асен ll” и 

ул. „Витоша”);  
9. бул. „Цар Иван Асен ll” (в участъка между ул. „Чайка” и ул. „Спартак”)  
Очаквани резултати от изпълнението на проекта са подобряване и 

възстановяване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на 
настилката, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и добро 
отводняване на улиците и околните пространства.   

Дейностите, които ще бъдат изпълнени в рамките на проекта са: 
- Премахване на съществуващата асфалтобетонова трошенокаменна или паважна 

настилка, в едно със съществуващите бордюри. 
- Полагане на нови бордюри 
- Изграждане на нова настилка от асфалтобетон. 
Обща стойност на одобрената безвъзмездна финансова помощ: 1 506 026,48 лв., 

от които 1 280 122,49 лв. европейско и 225 903,99 лв. национално съфинансиране.  
 Начало на проекта: 24.11.2017г. 
 Край на проекта: 24.11.2020г. 

5. ПРИОРИТЕТ Заетост

По данни на ДБТ – Родопи  за 2017 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 за месец ноември за страната е 6,9 %, 
за област Пловдив– 5,2 %,  а за община Кричим равнището на безработицата е 11,4 %., 
като през цялата 2017 г. варира в диапазони между 11,4 – 17,7 % Това равнище на 
безработица продължава да нарежда община Кричим на второ място в област Пловдив 
(по-високо 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 
2017

7,3 % 8,2 % 6,1 % 15,2 % 479

Февруари 
2017

7,3 % 8,2 % 6,1 % 15,3 % 483
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Март 2017 7,2 % 8,0 % 6,0 % 15,1% 477

Април 
2017

7,0 % 7,6 % 5,8 % 15,0 % 472

Май 2017 6,7 % 7,1 % 5,6% 14,4 % 454

Юни 2017 6,7 % 6,8 % 5,6% 14,0 % 442

Юли 2017 6,7 % 6,7 % 5,4% 17,7 % 431

Август 
2017

6,6 % 6,7 % 5,4% 14,1 % 446

Септември 
2017

6,4 % 6,5 % 5,2% 13,2 % 417

Октомври 
2017

6,4 % 6,7 % 5,2% 13,2 % 415

Ноември 
2017

6,4 % 6,9 % 5,2% 11,4 % 359

Декември 
2017

6,4 % 7,1 % 5,3% 10,8 % 341

Табл. 2 Данни за община Кричим от статистика на Агенцията по заетостта:

 Към 
31.12.
2017г.

Средно – 
годишно 
2017 г.  

Към 
31.12.2016
г. 

Средногодиш
но 
 2016 г.

Коефициент на 
регистрирана 
безработица 

10,8
%

13,8 % 13,9 % 17,3 %

Общ брой 
регистрирани 
безработни 

341 435 439 546

От тях 
самоопределили 
се като роми 

148 193 164 173

Брою на 
продължително 
безработни лица 
/рег.над 1 година 

126 200 234 325

- от тях с 
регистрация 
повече от 2 
години 

82 154 158 215

Продължително 
безработни 
самоопределили 
се като роми 

63 86 96 119
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Дял на 
продължителни 
безработни лица 

37,0
%

46,0 % 53,3% 59,5 %

Брой на 
включени в 
заетост по 
програми и 
проекти през 2017 
г. 

20

Процент дял  4,6 %

Продължаващи 
заетостта си и 
през 2018 г. 

2

Брой включени в 
програми и 
проекти, 
самоопределили 
се като роми 

4

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 2016 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 2016 г. до 2018 година. Наети са две лица  на длъжност ,,технически 
сътрудник” с период на заетост  от 21.03.2016 г. до    20.03.2018 г. и ,,работник 
поддръжка” от 01.06.2016 г. до 31.05.2018 г. 

През 2016 г. бе изготвен проект на община Кричим по програма  Регионална 
програма за заетост. Същият бе одобрен и реализиран през 2017 г. при следните 
параметри: заетост на 12 безработни лица за период от 6 месеца, на пълно работно 
време /8 часов работен ден/ на длъжност ,,Общ работник с финансиране от ДБ. Периода 
на реализация на дейността стартира на 17.10.2016 г. и ще  приключи на 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.  

През 2017 г. нямаше желаещи, които да кандидастват за обявените места по 
программа МТСП «Старт в кориерата».     
На  18.12.2015 г. стартира проект № BG05M9OP001-2.002-0137 “Независим живот за 
хората с увреждания в община Кричим”, по процедура за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”. Проектът се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките 
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ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален 
фонд.  

Чрез създаденото Звено за услуги в домашна среда, по проекта ще бъде 
осигурена възможност за предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда на над 
30 лица от който една част и роми, в това число лица с увреждания и хора над 65 г. в 
невъзможност за самообслужване, като ще се съчетават комплексни действия в посока 
осигуряване на дългосрочна грижа, вкл. социални и здравни услуги в домашна среда. 

Комплексът от почасови услуги ще се договаря и предоставя, като се базира на 
индивидуалните потребности на лицата с увреждания, определени в индивидуалната 
социална оценка, съобразно желанието на потребителите, относно вида и времето за 
предоставяне на съответните почасови услуги от една страна, а от друга относно избора 
на лицата, които ще предоставят услугите.  

През 2017 г. 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 
2017 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, по-голяма 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.

През 2017 г. лицата положили обществено полезен труд са общо 843 броя лица: 
основно роми и социално уязвими етнически групи от населението на община Кричим. 

6. 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. 


