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ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т  ПРИ  ОБЩИНА К Р И Ч И М 
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3, 

тел. 03145/23-46, факс 03145/23-51 

e-mail: obs_krichim@abv.bg 
  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 165 

Протокол № 22 от 19.07.2021 година 
 

ОТНОСНО:  Предложение от Атанас Калчев – Кмет на община Кричим, относно 

приемане Отчет за дейността на Общински младежки дом – град Кричим за 2020 година.  

Вносител: Атанас Калчев – Кмет на община Кричим 

Докладва: Атанас Калчев – Кмет на община Кричим 

Становища: ПК по социални дейности, образование, култура и ПК по местно самоуправление, 

обществен ред и законност  към ОбС. 
 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 24 от Закона за местното управление и местната 

администрация и в изпълнение на Програмата за работата на Общински съвет – Кричим 

за 2021 година приета с Решение № 118, Протокол № 18 от 25.02.2021 г., Общински съвет 

при община Кричим приема Отчет за дейността на Общински младежки дом – град 

Кричим за 2020 година. 
 

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие след направените разисквания и на основание чл. 

21, ал. 1, т. 23 и т. 24 от Закона за местното управление и местната администрация и в 

изпълнение на Програмата за работата на общински съвет – Кричим за 2021 година приета с 

Решение № 118, Протокол № 18 от 25.02.2021 г., като взе предвид фактическите и правни 

основания в Предложение с вх. № РД-01-08-112/09.07.2021 год. от  Кмета на община Кричим, 

както и  положителните становища на постоянните комисии към ОбС – Кричим: ПКСДОК и 

ПКМСОРЗ. 
 

Общ брой общински съветници: 13 

Брой присъствали на гласуването: 12 

ГЛАСУВАЛИ:  

„ЗА” –  12 /дванадесет/; 

„ПРОТИВ” –  няма; 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 
 

Протоколчик:  

  /Кр. Манолова/ 

 

                Председател на ОбС: ……………. 

                                                      / А. Хаджиева / 
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Отчет за дейността на Общински младежки дом – град Кричим  

за 2020 година 

 

 

  През 2020 година в Общински младежки дом са записани 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” и Клуб 

„Музикална кутийка“.   

 

Общински младежки дом се включи в културни мероприятия и инициативи 

организирани от община Кричим, както следва: 

 
     

 
 

 

І. Благотворителен коледен базар /30.12.2019 г. – 03.01.2020 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.  
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II.  На 21.01.2020 г. в сградата на Общински младежки дом по повод Деня на 

родилната помощ или „Бабинден“, потребителите на ДЦСХ, гр. Кричим, са 

организирали празничен концерт под надслов „Да празнуваме заедно“. 
 

 

      
 

III.  На 28.01.2020 г.  в Общински младежки дом, в кръжока по изобразително 

и приложно изкуство с ръководител г-жа Янка Михайлова,  децата направиха 

изложба със свои рисунки  на тема „Аз рисувам  есенен пейзаж”.  
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IV. На 10.02.2020 г., МКБППМН при община Кричим съвместно с Общински 

младежки дом изработиха плакат за безопасност на движението. 
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V. 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. В него взеха участие всички ученици от училища и 

детски градини на територията на общината, Дневен център за стари хора и 

Център за обществена подкрепа. 

 

VI.  Със заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-117/08.03.2020 г. 

и съгласно Заповед № РД-02-09-99/09.03.2020 г. на Кмета на община Кричим, 

във връзка с епидемичната обстановка са преустановени  занятията по 

интереси в Общински младежки дом, гр. Кричим. 
 


