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        Приложение към Решение № 74,  
взето с протокол № 10 от 30.06.2020 г.  

                                                                              на ОбС - Кричим

Отчет  
за дейността на Общински младежки дом, 

 град Кричим, за учебната 2019/2020 година 

През учебната 2019/2020 година Общински младежки дом посрещна 85 
деца от начален и прогимназиален курс на обучение в извънкласни форми: 
Български език и литература, Математика - ІІ и ІІІ клас, Математика – V и VІ 
клас, творчески кръжок „Изобразително и приложно изкуство”, Клуб 
„Китара” .   
 Общински младежки дом се включи в културни мероприятия на общинско 
ниво както следва: 

I.  На 01.10.2019 г. от 16.00 часа се откри новата учебна година в Общински 
младежки дом. Община Кричим предоставя за децата оборудвана сграда и 
професионални преподаватели в областта на: Български език и литература;  
Математиката  от ІІ до VІ  клас;  Китара и Изобразително изкуство.  
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ІІ. Благотворителен коледен базар /16.12.2019 г. – 20.12.2019 г./  - под 
надслов „Промяна за Анна”, организиран от община Кричим в помощ на  
Анна Шопова, 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, 
Общински младежки дом град Кричим.  

ІІІ. На 20.12.2019 година от 16.00 часа, ръководството на община 
Кричим подготви  коледно тържество за всички деца посещаващи школи, 
кръжоци и курсове при НЧ „Пробуда -1912 г.“ и Общински младежки дом 
на тема: „Тиха и свята Коледна нощ”.  
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IV. Десетдневка на мартеницата /18.02.2020 г. - 28.02.2020 г./ –
благотворителен базар организиран от ръководството на община Кричим се 
проведе във фоайето на Общински младежки дом, участие взеха всички 
ученици от училища и детски градини на територията на общината, Дневен 
център за стари хора град Кричим, Център за обществена подкрепа.  

V.  Преустановени са занятията по интереси, съгласно Заповед № РД-02-
09-99/09.03.2020 г. на Кмета на община Кричим, във връзка с 
епидемичната обстановка. 


