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МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД   

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021-2023 Г. НА ОБЩИНА КРИЧИМ 

ПРЕЗ 2021 ГОДИНА, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯ НА ОБЛАСТ 

ПЛОВДИВ ЗА РАВЕНСТВО,  ПРИОБЩАВАНЕ И УЧАСТИЕ НА РОМИТЕ ЗА 

ПЕРИОДА 2021-2030 Г. 

 

 

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

   
Общинският съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси 

/ОССЕИВ/ при община Кричим е координиращ консултативен орган, наричан по-нататък 

„Съвет”, който подпомага ръководството на община Кричим в разработването и провеждането 

на политиката по етническите и интеграционни въпроси на общинско ниво. 

Съветът съдейства за сътрудничеството, осъществява координацията и провежда 

обществени консултации между държавните органи, местните органи и сдруженията на 

български граждани, принадлежащи към етнически малцинства, и други юридически лица с 

нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които 

работят в областта на между етническите отношения, защитата на правата на човека. 

Общинският съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси (ОССЕИВ) 

при община Кричим е създаден с Решение № 290, взето с Протокол № 41 от 03.08.2011 г. на 

Общински съвет при община Кричим, последно актуализиран с Решение № 131, взето с 

Протокол № 18 от 25.02.2021 г.  

С Решение № 290, взето с протокол № 41 от 03.08.2011г., ОбС – Кричим прие и 

Правилник за устройството и дейността на Общински съвет за сътрудничество по етнически и 

интеграционни въпроси при община Кричим, с който се определи състава и структурата. 

Председател на ОССЕИВ е заместник кмета на община Кричим, а негов заместник – определен 

от ОбС общински съветник. Работата на съвета се подпомага от Секретар, който е и секретар на 

МКБППМН в община Кричим. 

Дейността на ОССЕИВ се координирана с Областния съвет за сътрудничество по 

етническите и интеграционни въпроси – област Пловдив. Всички институции, членуващи в 

ОССЕИВ, работиха в съответствие с официалната за страната нормативна база и провеждащата 

се национална политика по отношение на етническите общности, както и стратегическите 

документи в тази област. 

Настоящия мониторингов доклад за изпълнение на Общински план на община Кричим за 

действие към стратегия на област Пловдив за равенство, приобщаване и участие на ромите за 

периода 2021-2023 г., през 2021 година, съдържа основната информация съотвестваща на 

заложените в Плана приоритети. 

В Плана за действие е заложена визията за развитието на общината като сигурно място 

за живот и отдих, основаващо се на местните ресурси, култура и традиции. Основен приоритет 

и грижа на общината са младите хора, грижите за тяхното отглеждане, възпитание, образование 

и професионална реализация на територията на общината, като поставя в центъра на своята 

грижа проблемите на ромските младежи. Акцент в плана за действие е постигането на баланс 

между дейностите по социалното включване и дейностите, гарантиращи устойчиво развитие на 

общността. Основна част заемат дейностите по интеграцията на ромското население. 

Реализирането на общинската политика в приоритетните направления е непрекъснат процес, но 

също и инструмент за единодействие на местните инициативи с държавните изисквания. Целта 

е да се подобри благосъстоянието на маргинализираните групи. 

Реализирането на общинската политика за интегриране на етническите малцинства е 

непрекъснат процес, инструмент за хармонизиране на местните инициативи с държавните 

изисквания, възможностите на местната власт и потребностите на жителите на общината. 
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Планът за периода 2021-2023 г. се основава на приоритетите и насоките в държавната политика 

за интегриране на ромските общности и сходните такива. 

 

План за действие на Община Кричим  2021 - 2023 година 

Областната стратегия на област Пловдив следва политиките на Националната стратегия 

на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021- 2030), която е 

съставна част от цялостната стратегия на правителството за постигане на реални промени в 

живота на всички български граждани, Затова дейностите по реализирането на Стратегията и 

Плановете на Общините за нейното изпълнение се допълват едни други, с цел създаване на 

кумулативен ефект.  

Координираща роля по изпълнението на Стратегията на област Пловдив за равенство, 

приобщаване и участие на ромите (2021-2030) има Областния съвет за сътрудничество по 

етническите и интеграционни въпроси /ОССЕИВ/. Изграден е междуинституционален 

механизъм, който включва представители на отговорните по съответните приоритети 

териториални звена. Същите участват в разработването, планирането и отчитането на мерките и 

дейностите от Плановете за действие и отчитат напредъка на изпълнението на Стратегията чрез 

Системата за мониторинг, оценка и контрол. 

Планът е изготвен за период от 3 години (2021-2023) и включва дейности, отговорни 

органи, финансови средства и индикатори за изпълнение на дейностите. Съдържащите се 

дейности в плана са структурирани по приоритетните области на Стратегията. Компетентните 

институции и организации предлагат за включване в плана на дейности, които изпълняват и 

предоставят информация за напредъка по тях. 

Плана за действие  2021-2023 г. на община Кричим към Стратегия на област Пловдив за 

равенство, приобщаване и участие на ромите е за периода 2021-2030г., е приет с Решение № 

164, взето с Протокол № 22 от 19.07.2021 г. на Общински съвет при община Кричим. Планът за 

действие е документ с отворен характер с цел да се реагира гъвкаво при необходимост от 

промени и при спазване на съответните бюджетни процедури 

  Както при изпълнението на предходните стратегически документи на местно ниво в тази 

област, така и с Плана за действие през 2021 г., на територията на община Кричим няма  

трудности и пречки, обуславящи изпълнението на местните планове за интеграция на ромите. 

Кметът на Общината определя отговорно лице, което да координира изпълнението и 

отчитането на плана за действие за изминалата година пред Общинския съвет, в срок до 1 

февруари на настоящата година. 

 

 

II  МЕРКИ ОТ НПД, ЗАЛЕГНАЛИ В ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ПО ПРИОРИТЕТИ 

 

ПРИОРИТЕТ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Образователната политика на община Кричим е насочена към осигуряване на равен 

достъп за развитие на всички деца и ученици, без оглед на етническа, расова или религиозна 

принадлежност. Детските градини и училища разработват проекти, насочени към създаване на 

благоприятна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание в 

процеса на интеграция на деца и ученици от ромски произход, както и за повишаване 

качеството на образование и отпадането от образователната система. Водената от общината 

политика е предпоставка за осигуряване на равен достъп до качествено образование в 

общинските детски градини и училища. Създадени са максимални условия за осъществяване на 

образователно-възпитателния процес – сградния фонд на детските градини и училищата е 

ремонтиран и непрекъснато се обновява материално-техническата база.  

              На територията Община Кричим  има две общински училища – едно начално училище: 

НУ „Васил Левски” и Средно училище - СУ ”П.Р.Славейков”, две общински детски градини – 

ДГ ”Ралица” и ДГ „Незабравка”. В нито едно от детските и учебните заведения на територията 
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на община Кричим не е допусната сегрегация по отношение на ромските деца – всички групи в 

детските градини и паралелките в училищата са смесени.  

             Материално-техническите бази на учебните и детски заведения в нашата община са в 

много добро състояние, всички сгради са с приложени мерки за енергийна ефективност, а за 

отглеждането, възпитанието и обучението на децата и учениците са ангажирани 

висококвалифицирани педагогически и непедагогически специалисти и работници.  

            Всички детски и учебни заведения на територията на общината работиха активно в 

посока интегриране на своите деца и ученици от малцинствените групи към училищния живот, 

като основната им цел е мотивирането им за по-голяма отговорност към образователния процес. 

Едно от най-съществените постижения за подпомагането на равния достъп до качествено 

образование е постигнатият висок обхват на децата, включени в обучения за изучаване на 

български език, за които той не е майчин. Езиковата интеграция е най-добрият възможен начин 

за успешна последваща социализация на пазара на труда и е ключ към преодоляването на 

сегрегацията и концентрацията на бедност, основана на етнически характеристики. Работата 

започна още с обхвата на ромските деца, подлежащи на задължително обучение в 

подготвителна група. Всички подлежащи ромски деца са обхванати на 100%. 

Образователната  структура на територията на Община Кричим е добре развита. И двете 

детски градини през 2021 г. са взели участие в проекта „Активно приобщаване в системата на 

предучилищното образование”, който е за освобождаване от месечните такси в детската 

градина. Повечето от  децата които се освободени са от ромски произход. 

В НУ ”Васил Левски” се обучават деца от I до  IV клас и Подготвителни групи, които са 

пет и шест годишни деца. Общия брой на обучаващите се в училището са 151 ученици. По-

голямата част  от тях са от ромски произход. В  НУ ”Васил Левски” всички ученици взимат 

активно участие в културните мероприятия с обществен характер на община Кричим.  

 Средно училище„П.Р.Славейков” разполага с две материални бази. Първата се намира 

на ул. „Димитър Благоев” № 5  и в нея се обучават ученици от I до IV клас които са 92 на 

брой.Там няма потготвителни групи. Втората база на училището се намира на бул. „Тракия” № 

24, където се обучават ученици от V до ХІІ клас, които са 336 на брой. Повечето от тях са от 

ромски произход. В горен курс на обучение постъпват основно ученици, живеещи в гр. Кричим, 

като броят им със всяка изминала година 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 2021/2022 г. няма данни за деца, които не са записани в първи клас.  

Във връзка с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 ОТ 8 ЮНИ 2018 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 100 деца, от които повечето са от ромски произход. 

Резултата е, че част от тях са записани успешно в училища и детски градини, а друга част от тях 

са напуснали страната и отдавна живеят със семействата си са в чужбина. 

През 2021 г. на основание чл. 347 от Закона за предучилищното и училищното 

образование са съставени 11 броя актове на родители, предимно от ромски произход, които не 

осигуряват присъствието на децата си в училище за времето, през което подлежат на 

задължително обучение. Ежегодно отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално 

подпомагане”, гр. Стамболийски, съвместно със служител от общинска администрация – 

Кричим извършват проверки за просещи и скитащи деца на територията на община Кричим. 

През 2021 г. от направените 9 броя проверки (в различни месеци) , като  не са установени 

такива деца. 

Дейността на МКБППМН в община Кричим е регламентирана в чл. 10 от Закона за борба 

с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Местната комисия 

организира и координира социално-превантивната дейност на територията на община Кричим, 

разработва програми за ограничаване действието на криминогенните фактори, работи 

съвместно с органите, имащи отношение към закрилата и защитата на малолетни и 
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непълнолетни. Организирането и координирането на социално-превантивната дейност, 

предотвратяването и ограничаването на действието на криминогенните фактори са основни 

функции и задачи на МКБППМН, регламентирани в ЗБППМН. 

 МКБППМН 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. 

През 2021 година са постъпили четири преписки за образуване на възпитателни дела за 

извършване на различни противообществени прояви, предимно дребни кражби от деца от 

ромски произход.  

На територията на община Кричим има назначен един ромски медиатор, който 

регулярно осъществява редовни срещи със семействата в махалите и следи за редовните 

имунизации на децата от ромски произход.  

             През 2021 г. по информация от социалните служби гр. Стамболийски броя на майките в 

гр. Кричим под 18 годишна възраст е 7 броя. 

При отчитане на належащата необходимост от специално внимание към мерки и 

дейности за повишаване на родителската компетентност при провеждане на политики за ранно 

детско развитие, което се случва в семейна среда и изисква развитие на познанията, нагласите и 

уменията на родителите, служителите на ЦОП Кричим работят по различни програми с такава 

насоченост. Услугите за повишаване на родителската компетентност са от изключителна 

важност, както и политиките за създаване на разнообразни форми на качествени услуги за 

развитие и образование на децата близо до семейната среда и възможност за работа с 

родителите. 

Служителите в Центъра за обществена подкрепа (ЦОП), гр. Кричим, през 2021 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.  

- Програма – „Приемна грижа и осиновяване” – услугата предлага оценяване, обучение  

и наблюдение на кандидат-осиновители. Към настоящия момент се  работи с  една 

професионална  приемна майка.   

- Центъра предлага пакет от услуги и програми, предназначени за семейства от ромски 

произход като основен приоритет са непълнолетни родители: програма «Първична превенция» 

и «Семейна подкрепа». През 2021 г. са обхванати 7 непълнолетни майки,  като всички са от 

ромски произход и отглеждат децата си в семейна среда.  

Консултирани  са 19 деца от ромски произход и техните семейства по различните 

програми, съобразно със специфичните им нужди.  

ЦОП работи в тясно сътрудничество с МКБППМН, като голяма част от потребителите са 

насочени от там с цел коригиране на девиантното поведение, консултации с психолог и работа с 

родителите. 

За изминалата 2021 г. могат да се формулират някои все още нерешени и трудно 

преодолими проблеми, които най-общо могат да бъдат формулирани, както следва: 

 - трудности в привличането, задържането и завършването на училищното 

образование; 

 -  отпадане на ученици в задължителна училищна възраст; 

 - придържане на някои родители към определени стереотипи и традиции в 

компактната група на ромското население; 

 - нисък социален статус на семейството; 
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 - неупражняване на достъчни родителски грижи, незаинтересованост и липса на 

родителски контрол; 

 - изоставане в училищните постижения и липса на мотивация за учене; 

 - нежелание за последващо обучение и др. 

 

ПРИОРИТЕТ ЗАЕТОСТ 

 

Ниско ниво на образование, неподходящи жилищни условия, безработица, бедност, 

лошо здравеопазване и дискриминация са присъщи за ромската общност. Социалното 

изключване засилва предразсъдъците срещу ромите, което прави тяхната маргинализация 

социално приемлива. В неравностойно положение са групи от ромската общност като ромските 

жени, младежи, възрастни хора. От една страна те са дискриминирани по етнически признак, а 

от друга страна от членове на собствената си общност. Ромските жени и младежи продължават 

да изостават спрямо ромските мъже в ключови области като здравеопазване, образование и 

заетост. 

Ромите, които изкарват поминъка си в сенчестата икономика или произвеждат 

селскостопанска продукция, обикновено описват себе си като безработни. Въпреки обаче 

широкото участие в неформалната икономика, ромските домакинства силно зависят от 

социални помощи и други бюджетни плащания (пенсии, детски надбавки, др.). Ниските нива на 

заетост и ниското търсене на притежаваната от повечето роми квалификация са сред основните 

параметри, обуславящи присъствието на ромите на пазара на труда. Те се дължат основно на 

ниска конкурентоспособност, поради ниска образователна степен и/или липса на 

професионална квалификация. 

Интеграцията на специфични социални групи и етнически малцинства чрез осигуряване 

на достъп до пазара на труда, социалните и здравни услуги,  по данни на ДБТ „ Родопи“ за 2021 

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;  

- хора от етническите малцинства.  

Лицата без квалификация и специалност формират най-голямата група в структурата на 

безработните, като малко над две трети от лицата в групата са с основно и по-ниско 

образование. 

В резултат на епидемичната обстановка в следствие на пандемията COVID-19, както в 

световен, национален, регионален и общински план, равнището на безработицата и  в община 

Кричим през изминалата 2021 г. е завишено, което  се дължи от една страна на ниската или 

липсата на каквато и да било квалификация на регистрираните безработни, които са предимно 

от малцинствените групи, така и на свиване пазара на труда в резултат на усложнената 

пандемична обстановка, и по-слабото предлагане на нови работни места и то за хора с много 

ниска или никаква квалификация. 

За да противодейства на тази негативна тенденция, общинското ръководство ежегодно 

участва в 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. Във връзка с изпълнението на  Национални и Регионални програми за 

заетост са осигурени работни места на лица от  етническите малцинства. 

През 2021 г. общинска администрация при община Кричим реализира дейностите по: 

-  Регионална програма за заетост – от 01.06.2021 г. до 30.11.2021 г. – 8 броя – общ работник. 

- Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – от 01.12.2021 г. до 

31.12.2021 г. – 7 броя – общ работник. 

- НП „ЗОХТУ“ – от 24.03.2021 г. до 23.03.2023 г. – 1 брой – общ работник. 
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- 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 2021 г. нямаше желаещи, които да кандидастват за обявените места по програма 

МТСП «Старт в кариерата».  

- Ползвателите на социалната услуга по  Закона за личната помощ и Механизма „Лична 

помощ” към 31.12.2021 г. са 70 лица, на които са осигурени лични асистенти на трудови 

договори. Голяма част от тези потребители на услугата са от ромски произход, както и личните 

им асистенти. 

- През 2021 г. на територията на общината стартира и социалната услуга „Асистентска 

подкрепа”, която вече е със  запълнен  капацитет и е държавно делегирана дейност. Капацитета 

й е 21 лица. Асистентската подкрепа се предоставя на лица в надтрудоспособна възраст в 

невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на 

намалена работоспособност и деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни 

увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за 

осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна 

среда по реда на друг закон. Услугата включва закупуване на лекарства, закупуване на 

хранителни продукти и стоки от първа необходимост с лични средства на потребителя, 

почистване на дома. По–голямата част от потребителите й са от ромски произход и социалните 

асистенти също. 

  - През 2021 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 2021 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 2021 г. лицата положили обществено полезен труд са общо 259 броя, основно роми и 

от социално уязвими етнически групи от населението на община Кричим. 

      -  Община Кричим и през 2021 г. продължи предоставянето на топъл обяд като кандидатства 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция „3.1 - Топъл обяд в условията 

на пандемията от COVID-19“, Оперативна програма за храни и/или основно материално 
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подпомагане, Фонда за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г., 

финансиран от Агенция социално подпомагане.  Социалната услуга се предоставя на лица от 

следните целеви групи:  

- Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради 

влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични 

увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.  

- Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност 

и нямат близки, които да им окажат подкрепа. 

- Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна 

подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят 

основните си жизнени потребности. 

 

 

ПРИОРИТЕТ  ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

 

Незадоволителната степен на жизнено равнище и дълбочината на бедността сред ромите 

и гражданите в уязвимо социално положение се отчита като основен фактор за лош здравен 

статус и за ограничен достъп до здравно обслужване. 

Повишаването на здравната култура и информираността на населението е важна стъпка 

за осъзнаване на необходимостта от ползване на здравни грижи и услуги. Ползотворни са 

мерките за провеждане на здравни беседи, информационни кампании за хранене и отглеждане 

на деца, предпазване от нежелана и ранна бременност, за семейното планиране и кампании за 

ползите от имунизациите и мотивирането им за редовното им прилагане. 

Здравеопазването в община Кричим е приведено в съответствие със законовите 

изисквания на здравната реформа. 

Извънболничната медицинска помощ в община Кричим към 30.12.2021 г. е представена 

от 4 индивидуални лекарски практики, като в определени дни от седмицата идват специалисти, 

които практикуват към „Диагностичноконсултативен център 3” ЕООД; 1 амбулатория за 

индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по акушерство и гинекология 

/АИПСМПАГ/; 1 амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ 

по вътрешни болести и кардиология; 1  амбулатория  за  индивидуална  практика  за  първична  

помощ  по  дентална медицина /АИПППДМ/; 1 групова /АГПППДМ/; 1 Диагностично-

консултативен център /ДКЦ/; 1 Самостоятелна медико-технологична лаборатория /СМТЛ/. 

Всички лекарски кабинети се намират в сграда собственост на общината  бивша градска 

поликлиника на гр. Кричим. В Общината няма изградена болница. Населението на общината 

ползва филиалът за спешна медицинска помощ болнична помощ (ФСМП) Стамболийски и 

Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП) в Пловдив. 

           Повече от 80% на населението на общината са осигурени, в това число и ромско 

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, служителите на Център за обществена подкрепа 

продължиха да консултират своите потребители по превенция на зависимостите и ранната 

бременност и вредата от зависимостите и през цялата 2021 г. 

Продължи работата и  по програмите:  
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- „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 програма; „ 

- Моят избор” ,„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;  

- Програма „Социални умения”- индивидуална работа с деца и младежи от семейства в 

неравностойно положение, предимно от ромски произход, насочена за справяне в ежедневието, 

здравната култура и бита. 

 През 2021 г. служителите от Центъра за обществена подкрепа работиха успешно с 

децата от ЦНСТ гр. Стамболииски, които са предимно от ромски произход. Осигурен е  

общински превоз, който да превозва децата от гр. Стамболийски до ЦОП гр. Кричим и 

обратно. 

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. 

Като сериозен проблем в сферата на здравеопазването се очертава и през 2021 г.,  

здравната неосигуреност особено на голяма част от ромското население в общината. В повечето 

случаи те прибягват до услугите на спешната медицинска помощ, тъй като като здравно 

неосигурени голяма част не могат да ползват здравни услуги.  

  

ПРИОРИТЕТ ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ 

 

       Нерешен остава проблемът с незаконно строителство, несъобразено със строителните 

правила, високата гъстота на населението и пренаселеността в жилищата. Това поставя висок 

процент от ромските домакинства в постоянен риск от премахване на единствените им жилища 

и превръщането им в бездомници. Продължаващ е и проблемът с липсата на законови мерки за 

осигуряване на алтернативно жилище в случаите на премахване на единствен дом. 

Безразборното строителство върху общински имоти или земеделски парцели извън регулация и 

чувството за безнаказаност сред ромите е фундаментален национален проблем, за който е 

необходимо да се предприемат своевременни мерки не само на общинско ниво, а и на областно 

и държавно. Общината, сама по себе си, не би могла да се справи с проблеми от такъв 

национален характер. 

Обособените квартали продължават да са една от основните пречки за цялостната 

интеграция на ромите в обществото, тъй като условията на живот в тях водят до задълбочаване 

на изключването им, до занижаване на възможностите за подобряване на образователния, 

социално-икономическия и здравния статус, и до маргинализиране на значителна част от 

общността. 

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. 

Дворните места остават неподредени и често хората складират в тях ненужни вещи, 

отпадъци от строителни дейности и други. Въпреки, че има изградена система за 

сметопочистване, контейнерите не винаги се използват по предназначение. В момента 

няма новоотредени терени за жилищно строителство  на гражданите от ромски произход или 

други социално уязвими групи хора, живеещи в сходна на ромите ситуация. 

Община Кричим не разполага със собствени социални общински жилища, което е 

сериозен проблем за общината, поради липсата на възможност за подпомагане на определни 

лица и семейства, изпаднали или живеещи в затруднена ситуация. Положителна тенденция е, че 
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една част от ромите вече излизат от компактните групи на двата квартала и си закупуват 

жилища на различни места на територията на общината. 

Ромите в град Кричим живеят в два основни квартала - кв. Крайречен и Бялата пръст. В 

по-голямата си част живеят капсулирано, бедно, но и  значителна част от тях са добре устроени 

и уредени. Често в една къща живеят няколко семейства от различни поколения, обикновено с 

две, три или повече деца. Къщите са едноетажни и двуетажни. За значителна част от ромската 

общност осигуряването на нормални условия за живот преминава през системата за социално 

подпомагане.  

През 2014 г. беше изградена водоснабдителна и канализационна мрежа в целия 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 територията на община Кричим има един назначен медиатор - експерт работещ по 

етническите и интеграционните въпроси, здравни/образователни/трудови и други.  

 

 

ПРИОРИТЕТ КУЛТУРА 

 

     Община Кричим осъществява дейностите в сферата на културата на основата на 

европейските принципи за гарантиране на равни възможности за всички граждани и 

недопускане на дискриминация въз основа на различни признаци, включително етнически 

произход. Със своите политики на толерантност и отвореност Общината има готовност да 

продължи своята активна дейност за защита правата на човека, неговото материално и 

нематериално наследство, без да се засягат националните ценности, бит и традиции в името на 

цялостното духовно обогатяване. 

Читалищата /центрове на културните общности/ са създадени от самите общности и са 

отворени за всички независимо от възрастта, пола, политическите и религиозни възгледи. 

Основните направления и приоритетните задачи в читалищната дейност са регламентирани и 

произтичат от Закона за народните читалища и от общинската културна политика, 

осъществявана на основание на съществуващата нормативна уредба. Те са ориентирани към 

развитието и обогатяването на културния живот в общината и задоволяването на потребностите 

на всички гражданите чрез: съхранение, укрепване и развитие на традициите на българския 

народ; възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание и на културната 

идентичност; обмен между културите на различните етноси; разширяване на знанията на 

гражданите; осигуряване на достъп до информация и комуникация; насърчаване на социалното 

единство и солидарността между различните социални групи. Идентична е идейността и 

следваната културна политика от читалищното ръководство на единственото за нашата община 

Народно читалище „Пробуда – 1912 г.“, което и през изминалата 2021 г. беше с ограничена 

дейност поради наличието на усложнената противоепидемична обстановка. 

Общински младежки дом, гр. Кричим, създава и поддържа необходимите условия и 

мерки за осигуряване на равнопоставеност и интеграция в обществения живот на деца и 

младежи и от етническите общности и на такива в уязвимо социално положение. ОМД  дава 

еднакви възможности за развитие на всички деца младежи от нашия град, чрез стимулиране на 

творческият им потенциал, повишаване на информираността им по актуални теми от различни 

сфери на живота, както и посредством пълноценно  организиране на свободното им време. 

Основният фокус на дейностите е насочен към личностното израстване и приобщаването на 

младите хора към ценностите на обществото. 

Всяка година в община Кричим с решение на Общинския съвет се приема Културен 

календар, който е разнообразен, наситен с празнични събития, честване на годишнини, местни, 
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национални и християнски празници.  Поради обявената епидемична обстановка в странта и 

през 2021 г. не са се провеждани масови културни мероприятия с обществен характер на 

територията на общината, с оглед спазването на наложените противоепидемични мерки със 

Заповедите на Министъра на здравеопазването в Р България. 
    

ПРИОРИТЕТ ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ;  

 

Основната цел при изпълнение на приоритета е да се постигне подобряване условията на 

живот на целевите групи чрез дейности за превенция от дискриминация, дейности, 

гарантиращи правата на гражданите и утвърждаване на принципа на равните възможности. 

В Община Кричим не се допуска двоен стандарт в прилагането на действащото 

българско законодателство 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.  

Усилията на община Кричим са в посока прилагането на методи, мерки и механизми за 

борба с дискриминацията, с която се сблъскват ромските деца и жени, като следи за спазването 

на законодателството относно браковете на непълнолетни, работи в подкрепа на борбата срещу 

принудителните бракове и абсолютно забранява просията, в която са въвлечени деца 

След направен анализ на ситуацията в горепосочените два квартала - кв. Крайречен и 

Бялата пръст, се констатира, че нито един от тях не може да се квалифицира като потенциално 

рисков. Като най-съществен проблем по отношение спазването на обществения ред, може да се 

посочи нарушенията на тишината, предимно през летния сезон и най-вече при организиране и 

провеждане на ромски сватби на открито, което е свързано с нравите и обичаите на самата 

общност. 

Резултатите, постигнати по приоритетни области са показателни са положените усилия 

на институции и организации през 2021 г. Постигането на устойчивост е приоритет в работата 

на Общинския съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси при община 

Кричим. Наред с постигнатото съществуват и проблеми, касаещи някои приоритетни области. 

За ефективно справяне са необходими конкретни мерки в процеса на приобщаване. 

Детайлизирането, конкретизирането и осъществяването на практически действия е задължение 

на институциите и организациите за реализиране на общинската политика по отношение на 

етническите и интеграционните въпроси. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


