
1 

О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М 
4220 гр. Кричим, пл. „Обединение” № 3, 

Тел. 03145/2250, факс 03145/2351 
email: kmet_krichim@abv.bg 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА КРИЧИМ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ЗА 
ИНТЕГРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД  И  ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО 

СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ ЗА ПЕРИОДА 
2015 – 2020 Г.

mailto:kmet_krichim@abv.bg


2 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Националната  стратегия   на  Република  България   за  интегриране  на  ромите  (20122020) отчита  ситуацията на ромската 
общност  в страната  от социалноикономическа и демографска  гледна  точка.   Приема  и  обединява в  един  стратегически  документ 
целите  и мерките  от стратегическите документи в областта  на ромската  интеграция като: Стратегия за образователна  интеграция  на 
децата   и  учениците  от   етническите  малцинства;  Здравна стратегия   за  лица  в неравностойно  положение, принадлежащи  към 
етнически  малцинства,  20052015г.    и    Национална  програма    за    подобряване  на    жилищните  условия    на    ромите    в  Република 
България   за  периода  20052015г. Настоящият документ се  приема  за  период  до 2020 г. включително. 

Настоящият план  за  действие на  община Кричим в изпълнение на  стратегия  на  област  пловдив  за  интеграция  на  българските 
граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация при община 
Кричим за периода 20152020г., дефинира необходимостта от определяне на задачите  и насочване на усилията на местната власт, НПО 
и  местната  общонст  към  решаване  на  нарастващите  потребности  на  маргинализираните  групи  в  общината.  Планът  за  действие  е 
съобразен  с  Националната  стратегия      на    Република    България      за    интегриране    на    ромите    (20122020),  в  изпълнението  на 
политиките  за  интеграция  на  ромите,  общините  разработват  конкретни  годишни  планове  за  действие  по  приоритетите  на 
Националната  стратегия . 

Планът за действие  на община Кричим е разработен като отворен документ  , който ще се актуализира, допълва и изменя. Той 
има  за  цел  да  анализира  и  идентифицира    предпоставките  и  да  планира  дейностите  в  изпълнение  на  интеграционната  политика, 
насочена към българските граждани от ромски произход и други уязвими групи, живеещи в сходна ситуация  и с това да подпомогне 
развитието на Община Кричим. 

Изпълнението на Плана е насочено към: 
•  Създаване на  благоприятни предпоставки за  активно участие на представителите на  етническите малцинства в обществените 

процеси на територията на Община Кричим; 
•  Подобряване качеството на живот, повишаване на жизнения стандарт на жителите на Община Кричим; 
•  Превръщане на Община Кричим в привлекателно място за живот, личностно и обществено развитие; 
•  Подобряване адаптивността и качеството на живот на целевите групи, нуждаещи се от социална подкрепа; 
•  Мотивиране и стимулиране на хората в риск да се справят с проблеми си.
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Актуално състояние на ромската общност в община Кричим. 

Община Кричим  се намира  в югозападната  част на Пловдивска област  в  т.  нар. Северна  родопска  яка и  има  своето определено 
място  в  цялостния  общественоикономически  и  духовен  живот  на  страната.  Заема  част  от  ПазарджишкоПловдивското  поле  и  е 
разположена  в  подножието  на  северните  склонове  на  Родопите. Общината  граничи  с  общините Стамболийски, Перущица,  Родопи, 
Девин и Брацигово. На територията на общината освен град Кричим няма други населени места. Град Кричим (230 м н. в. и площ 250 
ха) се намира на около 20 км югозападно от областния център – гр.Пловдив. 

Общината  има  благоприятно  географско  положение  с  отдавна  формирани  икономически  и  административни  връзки  с  община 
Родопи, със съседните общини – Стамболийски и Перущица и с областния център – гр.Пловдив. 

При последното преброяване на населението към 01.02.2011година населението на Община Кричим възлиза на 8 185 души, 564 
които са от ромски произход. Данните са представени в Таблица1./ НСИ/ 

Табл.1 
Данните  са  взети  от  Национален 

статистически  институт  към    01.  02. 
2011г. 

Продължава тенденцията част от хората от ромски произход да се самоопределят като българи. 
Данните от преброяването разкриват факта, че община Кричим е събрала население от различни етнически групи, със 

свой самобитен бит, култура и традиции. Умелото използване на ресурса на всяка една етническа група, развивайки своята 
идентичност, със своите специфични знания и умения, могат да допринесат за устойчивото развитие на община Кричим. 

Табл.2 
Общо  8087  945  891  1076  1110  1117  1103  900  678  267 

Източноправославно  3849  239  283  425  534  545  583  576  472  192 

Католическо  48  0  2  2  7  16  8  6  5  2 

Област 
Община 
Населено място 

Лица,  отговорили  на 
доброволния  въпрос 
за  етническа 
принадлежност 

Етническа 
група 

Не  се 
самоопре 
делям 

Община  Кричим Общо  българска  турска  ромска  друга 

Град Кричим  8 185  4 652  1 646  564  44  1 279
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Протестантско  125  9  11  12  18  12  22  19  13  9 
Мюсюлманско 
сунитско  1029  106  145  176  146  146  131  87  70  22 

Мюсюлманско 
шиитско  36  2  5  5  4  9  5  4  2  0 

Мюсюлманско  22  2  0  1  3  4  5  2  3  2 
Арменско 
апостолическо 
православно 

1  0  0  0  0  0  0  0  0  1 

Израелтянско  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Друго  10  1  0  3  1  0  3  1  0  1 

Нямам  130  10  18  14  15  21  17  18  11  6 

КРИЧИМ 

Не се самоопределям  2837  576  427  438  382  364  329  187  102  32 

ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ: Около 33 % от населението на община Кричим е посочило християнско вероизповедание, а около 12 % са 
посочили мюсюлманско вероизповедание. Значително поголям е дялът на неопределилите се – около 26 %. 

Близо 60,8 % от населението е в трудоспособна възраст. Относителният дял на младите хора и децата до 14годишна възраст е 
сравнително малък  18% от общото население. 

По степен на образование са както следва: 
Община  Общо  Степен на завършено образование 

висше  средно  основно  начално  незавършено 

начално 

Никога 

непосещавали 

училище 

Кричим 

Българска  4424  544  2140  1146  409  155  20 

Турска  1489  27  285  526  414  150  76 

Ромска  465  ..  ..  107  201  102  33 

Друга  43  ..  ..  9  ..  4   

Не  се 
самоопределят 

1137  13  287  340  ..  156  36
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ПРЕГЛЕД ПО ПРИОРИТЕТИ: 

1. ПРИОРИТЕТ: Образование 

На  територията  Община  Кричим  има  три  броя  общински  училища  –  две  основни:НУ  „Васил  Левски”  и  НУ”Св.Св.  Кирил  и 
Методий”,  едно  Средно  общо  образователно  училище  СОУ”П.Р.Славейков”,  две  общински  Обединени  детски  заведения  –  ОДЗ 
”Ралица” и ОДЗ „Незабравка”.Образователната  структура на територията на Община Кричим е добре развита. 
В НУ  ”Васил Левски”  и НУ”Св.  Св.  Кирил  и Методий”  се  обучават  деца  от  I  до  IV  клас  и Подготвителни  групи  .В Началните 

училища  периодично  се  провеждат  консултации  с  родителите  и  се  състоят  родителски  срещи.Двете  начални  училища  са  с  добра 
техническа и материална база. 

В  СОУ  „П.Р.Славейков”  се  изучават  деца  от  V  до  ХІІ  клас  от  смесен  етнически  статус.Общия  брой  на  деца  изучаващи  се  в 
училището са 415 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 гимназии и професионални гимназии. 
  част от децата /предимно роми/ не продължават средното си образование 
  част  от  децата  отиват  да  учат  в  гр.Пловдив  ,  поради  нежеланието  на  родителите,  децата  им  да  учат  с  деца  от  ромски 

произход. 
За учениците от началните училища са обзаведени и се поддържат в много добро състояние по един компютърен кабинет във 

всяко, а в СОУ „П. Р. Славейков” – два кабинета. 
Извън обхвата на училищата, към Общинския младежки дом има оборудвана компютърна зала, която работи целогодишно,  а 

през  летните месеци  се  организират  безплатни  курсове  за  деца от  социално  слаби или  от  семейства  в  неравностойно положение. В 
община Кричим функционира Общински младежки дом, в който през 2014 г. 96 деца от начален и прогимназиален курс на обучение са 
взели  участие  в  следните  извън  класни  форми:  Български  език  и  литература;  Математика,  Клуб  „Здраве”,  Клуб  „Туризъм, 
Изобразително и приложно изкуство, Автомобилизъм. 

Разкритият  при  изпълнението  на  проект  „Глобални  библиотеки”  при  НЧ  „Пробуда1912г.”гр.Кричим  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. В НЧ „Пробуда1912 г.”  са 
организирани  курсове  за  деца по:  английски  език,  китара,  пиано, народни  танци, школа по модерен  балет,  детски  театрален  състав, 
като децата активно участват в тях. На 26.02.2014 г. в библиотеката при Народно Читалище „Пробуда – 1912 г.” гр. Кричим се проведе
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среща  с  ученици  и  родители  под  надслова  „Библиотеката  –  домът  на  книгата  и  знанието”.  След  кратко  слово  бе  представена 
презентация за историческото развитие на документалните източници. 

На  територията  на  община Кричим функционира Местна Комисия  за Борба  с Противообществени  прояви  на Малолетни  и 
Непълнолетни  /МКБППМН/,  чиято  цел  е  превенция  на  социално  поведение  при  подрастващите    и  корекционно  –  възпитателна 
дейност. 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 трите учебни заведения са назначени Педагогически съветници, които проучват и подпомагат 
за  психичното  развитие  и  здраве  на  децата  и  юношите  в  училищата,  и  адаптирането  на  учениците  към  училищната  и  социалната 
система.МКБППМН  регулярно  провеждат  информационни  кампании  по  различни  тематики,  разпространяват  информационни 
материали и брошури, прожектират филми, изнасят беседи за деца и родители.  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. По направление превантивна дейност с малолетните и непълнолетните продължава търсенето на ефективни 
стратегии, форми и  методи на работа за ограничаването на извършването на противообществени прояви. 

На 04.11.2014 г. се навършиха шест години от създаването на Центъра за обществена подкрепа Кричим. За периода от шест 
години от  създаването  си  екипа на ЦОП е работил  с  355 потребители и  са проведени  5403  сесии по  различни програми. Целевите 
групи, с които се работи са деца в риск от изоставяне и техните семейства; деца със специални нужди /увреждания и заболявания/ и 
техните  семейства;  деца,  живеещи  в  семейства  с  един  родител;  деца  отпаднали  от  училище  и  техните  семейства;  деца  в  риск  от 
отпадане от училище (заради голям брой неизвинени отсъствия, затруднения с учебния материал, други проблеми засягащи учебния 
процес), деца с проблемно и отклоняващо се поведение и техните семейства; деца в риск или жертва на насилие; кандидатприемни 
родители; кандидатосиновители. Капацитетът на Център за обществена подкрепа Кричим е 30 деца, като децата са основни клиенти, 
но паралелно с тях специалистите работят и с техните семейства. През   2014 г. ЦОП  Кричим работи със 102 нови потребители по 
различните  програми  и  услуги.  През  годината  са  обучени  трима  кандидат    осиновители,  от  които  един  от  тях  вече  има  дете,  а 
останалите  са  вписани  в  регистъра  на  осиновителите.  След  проведена  кампания  по  „Приемна  грижа”  с  участието  на  доброволци,  в 
ЦОП  –  Кричим  се  обучава  първото  кандидатприемно  семейство  от  община  Кричим.  Семейства  от  ромски  произход  преминаха 
обучение в ЦОП за кандит – осиновители и са вписани в Регистъра за осиновителите към АСП. През 2014 г. в Център за обществена 
подкрепа – Кричим активно работят 12 доброволци, като 5 от тях са младежи на възраст от 16 – 18 годишна възраст. Доброволците, 
като  в доброволчеството участват и деца от етническите малцинства, които активно участват в инициативи и кампании организирани 
от ЦОПКричим, всички доброволци участват и са преминали въвеждащо и поддържащи обучения. 

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.
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2. ПРИОРИТЕТ: Здравеопазване 

Здравеопазването  в  Община  Кричим  се  осъществява  в  съответствие  с  провежданата  здравна  реформа.  На  територията  на 
общината са регистрирани и функционират: 

  6  индивидуални  лекарски  практики,  като  в  определени  дни  от  седмицата  идват  специалисти,  които  практикуват  към 
„Диагностично  консултативен център Пловдив” ЕООД. 

 1 амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по акушерство и гинекология /АИПСМПАГ/; 
 3 амбулатории за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина /АИПППДМ/ и 3 групови /АГПППДМ/; 
 1 самостоятелна медикодиагностична лаборатория /СМДЛ/; 
Всичките лекарски кабинети се намират в сградата на бившата поликлиника в гр. Кричим. 
В Общината няма изградена болница.  Населението на Общината ползва болнична помощ в гр. Пловдив и  гр. Стамболийски. 

Доболничната помощ се осеществява от: 
1.  „АИППМП Др Антоан Димитров” ЕООД; 
2.  „АИПИПМП Др Антоанета Атанасова” ЕООД; 
3.  „АИПСПМПВБК Др Димитър Иванов” ЕООД; 
4.         „АИППМП Др Мария Манолова Иванова” ЕООД; 
5.  „Др Емилия К. Караиванова – АИППМП” ЕООД; 
6.  „АИППМП Др Сабри Льотев ” ЕООД; 
7.  Др Мохамад Аяд Аладиб; 
8.  ЕТ „Др Николай Александров Попадийски – АИПППДМ; 
9.  „АИПППДМ Др Ангел Попов” ЕООД; 
10.  „АГППИПДМ Др Десислава Илиева, Др Александър Атанасовски” ЕООД; 
11.       „АГПППДМ ДЕНТАЛ ПОПОВИ 88” ООД; 
12.       „Др Черганови – АГПППДМ” ООД; 
13.  „АИПСМПАГ Др Фиданка Янкулова – ДМ” ЕООД; 
14.  „Диагностичноконсултативен центърПловдив” ЕООД; 
15.  ДКЦ „Свети Георги” ЕООД; 
16.  СМДЛ „МедиАнт” ООД. 

Повече от 75% на населението на общината са осигурени, в т.ч. и ромското население, а неосигурени са около 25%.
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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 и през 2014 г. бяха предвидени като дофинансиране на държавни дейности с местни приходи, средства за издръжка 
на  една  медицинска  сестра  с  оглед  осигуряване  нормалното  здравно  обслужване  на  учениците  в  двете  начални  училища,  както  и 
медикаменти за здравните кабинети, инвентар и материали и средства по ЗЗБУТ. 

Всички  деца на  територията на община Кричим  се имунизират,  съгласно имунизационния им календар от  личните им лекари. 
Извършват се и профилактични прегледи и изследвания на населението за социално  значимите заболявания. 

Откритият през 2008 г. като делегирана от държавата дейност Дневен център за стари хора /ДЦСХ/, гр. Кричим, и през 2014 г. се 
финансира като социална услуга в общността  чрез бюджета на общината съгласно Решение  на МС. Центърът предлага комплекс от 
социални  услуги,  като  здравно  и  социално  консултиране,  дневна  грижа,  осмисляне  на  свободното  време,  групова  работа, 
рехабилитация  – провеждане на  лечебна физкултура,  активна музикотерапия, осигуряване на  храна и  топли напитки. В  кабинета  за 
лечебна физкултура два пъти седмично квалифициран специалист – рехабилитатор прeдоставя услуги по лечебна физкултура, групова 
и  индивидуална  поддържаща  терапия.  Групите  са  две,  всяка  от  които  е  по  5  човека,  но  са  крайно  недостатъчни  да  задоволят 
потребностите  на  всички  желаещи.  Ето  защо  трябва  да  се  търси  възможност  за  разширяване  обхвата  на  дейността  по  лечебна 
физкултура.Всеки четвъртък потребителите на Дневния център имат възможност да посещават часове по музикотерапия: слушане и 
изпълнение на любими песни. Периодично в Центъра се изнасят здравни беседи по теми заявени от самите потребители и в зависимост 
от техните нужди и е  осигурена една медицинска сестра на издръжката на бюджета на община Кричим.В центъра има и потребители 
от етническите малцинства. 

Здравето на населението е обусловено от комплексното въздействие на биологични и социални фактори, като определящи се. 

3. ПРИОРИТЕТ: Жилищни условия 

Ромите в град Кричим живеят в два основни квартала  кв. Крайречен и Бялата пръст. В поголямата си част живеят капсулирано, 
бедно. Често в една къща живеят няколко семейства, обикновено с две или три деца. 
Къщите са едноетажни и двуетажни. Връзката със системата за канализация на града не е изградена, но и двата ромски (кв. Крайречен и 
Бялата пръст) жилищни квартала са включени по проект: „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане 
на ПСОВ гр. Кричим” за реализирането на който е подписан договор DIR51011116C010 между Община Кричим и МОСВ. 

Жилищните  условия  се  подобряват  постоянно  от  общината  чрез  общинския  бюджет  и  участието  по  програми  и  проекти. 
Дворните места остават неподредени и често хората складират в тях ненужни вещи, отпадъци от строителни дейности и др.. Въпреки, 
че има изградена система за сметопочистване контейнерите не винаги се използват по предназначение.
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В момента няма новоотредени терени за жилищно строителство  на гражданите от ромски произход. Няма регистри за 
териториите включващи ромско население. 

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 1813 от 19.02.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картографиия и Кадастър – 
гр.София. 

4. ПРИОРИТЕТ: Заетост и безработица 

На  територията на общината безработицата  е голяма. По последни данни  за  2014г.  предоставени от ДБТ –Родопи  за община 
Кричим е както следва : 

декември 
2014 г. 

ноември 
2014 г. 

верижна 
промяна 

декември 
2013 г. 

базисна 
промяна  2014  2013 

средно 
год. 
2014 

средно 
год. 
2013 

средно 
2014  
2013 

2014 
 

2013 П О К А З А Т Е Л И 
бр.  бр.  бр.  бр.  бр.  бр.  бр.  бр.  бр.  бр.  бр. 

Входящ поток  30  43  13  53  23  635  679  53  57  4  44 

Новорегистрирани  22  37  15  40  18  564  613  47  51  4  49 
С възстановена регистрация  8  6  2  13  5  71  66  6  6  0  5 

Изходящ поток  82  46  36  42  40  648  671  54  56  2  23 

Постъпили на работа  49  11  38  7  42  231  253  19  21  2  22 

Чрез посредничеството на ДБТ  47  11  36  7  40  224  238  19  20  1  14 

 на първичен трудов пазар  7  8  1  6  1  120  98  10  8  2  22 

 по програми за заетост  40  3  37  0  40  104  138  9  12  3  34 

 по мерки от ЗНЗ  0  0  0  1  1  0  2  0  0  0  2 

Отпаднали по чл. 20  32  34  2  33  1  385  384  32  32  0  1 

Отпаднали по други причини  1  1  0  2  1  32  34  3  3  0  2 

Заявени СРМ  45  2  43  0  45  195  233  16  19  3  38 

О
бщ

ин
а 
К
ри
им

 

На първичен ТП  3  2  1  0  3  52  68  4  6  1  16
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На вторичен трудов пазар, от тях  42  0  42  0  42  143  165  12  14  2  22 

 по програми за заетост  42  0  42  0  42  143  163  12  14  2  20 

 по мерки от ЗНЗ  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  2 

Завършили курсове за преквалификация  0  20  20  0  0  20  1  2  0  2  19 
Регистрирани безработни  всичко  719  771  52  733  14  765  722  42 

ИАН  3153  3153  0  3153  0  3153  3153  3153  3153  0 

Равнище на безработица  22.8  24.5  1.6  23.2  0.4  24.3  22.9  24.3  22.9  1.3  1.3 

Броят  на  регистрираните  от  ромски  произод  е  малък,  защото  голяма  част  от  тях  се  самоопределят  като  българи.  Повечето  от 
регистрираните са без квалификация, част от тях са с основно и пониско образование, но има и със средно и с висше образование. 

На  територията  на  общината  безработицата  постоянно  се  увеличава.  По  данни  на  ДБТ  –  Родопи  за  2014  г.  се  запазва 
тенденцията  достъпът  до  заетост  да  е  найсилно ограничен  за  няколко  специфични  групи  безработни:    хора  с  основно  и  пониско 
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 в община Кричим е 22,8%, при средно за област Пловдив – 9,0% и 10,7% за страната. Това равнище на 
безработица  нарежда  общината  на  предпоследно  място  в  област  Пловдив.  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. 

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. Един от найчесто прилаганите инструменти за въздействие 
върху  тази  група  от  безработни  лица  е  НП  „От  социални  помощи  към  осигуряване  на  заетост”,  насочена  към  лица  на  социално 
подпомагане,  без  образование  и  квалификация  и  минимални шансове  за  трудова  реализация  на  първичния пазар  на  труда. По  тази 
програма са извършвани общополезни дейности, свързани с подобряване на жизнената среда на населението от съответната община, 
решаване на проблеми от техническата и социална инфраструктура. Във връзка с изпълнението на Национални и Регионални програми 
за  заетост  са  осигурени  работни  места  на  лица  от  етническите  малцинства.  Благодарение  на  реализиране  програми  за  заетост  и 
предимно на НП ”ОСПОЗ”, ОП ”РЧР”и др.,общината се стерми да назначи повечето хора и да създава повече работни места. 

Във  връзка  с  изпълнението  на  Национални  и  Регионални  програми  за  заетост  са  осигурени  работни  места  на  лица  от 
етническите малцинства, както следва: 

  Регионална  програма  за  заетост,  Договор  61400121431002/27.03.2014  –  10  работни  места,  като  8    от  тях  са  от  етнически 
произход;
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 По проект BG051PO0011.1.01 „Подкрепа за заетост”, Договор ESF111106140008 – 6 работни места до 14.11.2014 г., като 5 от 
лицата са от уязвимите етнически групи; 

 По проект BG051PO0011.1.11 „Подкрепа за заетост”, Договор ESF111106140005 – 6 работни места до 29.04.2014 г. , като 6 от 
тях от малцинствени групи; 

  НП „От социални помощи към осигуряване на заетост” 65 лица , като 58 от тях са от етнически малцинствен произход; 
 Мярка за заетост по чл. 36а от ЗНЗ, Договор 61400911351419/25.11.2013 г. 1 работно място, което е от етнически малцинствен 

произход на длъжност чистач/хигиенист; 

През  2014г.  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  2014  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,  поголяма  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 2014г. лицата положили обществено полезен труд са общо 1 547 броя лица: основно роми и 
социално уязвими етнически групи от населението на община Кричим. 

Основни изводи, които могат да се направят: 
•  Наблюдава се тенденция за увеличаване делът на регистрираните трайно безработни лица; 
•  Голям е делът на нерегистрираните безработни 
•  Висок е процентът на ниско образованите, което е сериозна пречка при осигуряването на работа;
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Безработица в община Кричим по образование за 20072012 (по данни от Дирекция „Бюро по труда” –Пловдив) 

2010  2011  2012 
Висше  16  15  20 
Средно  308  303  326 
Основно  298  293  295 
Начално  и  по 
ниско 

105  109  118 

Общо  727  720  759 

5. ПРИОРИТЕТ: Върховенство на закона и недискриминация 

Конкретните  дейности за изпълнение на целите са: Интегриране на потребностите, проблемите и правата на ромите в общите 
интеграционни  правителствени  и  секторни  политики  и  едновременно  с  това  предприемане  на  временни  насърчителни  мерки,  за 
преодоляване  на  дискириминативни  практики  и  постигане  на  равнопоставеност  във  всички  обществени  сектори.  Повишаване  на 
административния  капацитет  и  чувствителността  на  служителите  и  управленския  състав  в  администрацията  на  всички  нива  по 
отношение  правата  на  малцинствата,  въпросите  на  недискриминацията  и  общуването  в  мултиетнична  и  мултикултурна  среда, 
повишаване  на  уменията  им  за  формулиране  и  прилагане  на  политики  за  интеграция  на  ромите. Недопускане  на  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. 

6. ПРИОРИТЕТ: Култура, спорт и медии 

Дейностите  в  областта  на  културата  се  осъществяват  от НЧ  „Пробуда  –  1912  г.”гр.Кричим  и Общински  младежки  дом при 
община Кричим. Има много по разнообразие клубове, като във повечето от тях участват и ромски деца. 
Всички те развиват културна и просветна дейност чрез библиотеки, различни школи по изкуства и езикова подготовка. Основните им 
дейности са:
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•  Развитие  и  поддържане  на  библиотечното  дело.  Абонамент  за  художествена  литература.  Библиотеката    функционира  с 
основните си отдели – художествена литература, детски четива, техническа литература и изкуство; 

•  Концертна дейност – това е съвместна дейност, организирана от читалището  и различните  организатори. Тази дейност протича 
през  цялата  година  и  е  от  найразнообразен  характер  –  попфолк  изпълнители,  роксъстави,  класическа  музика,  драматични 
спектакли, конкурси за красота, модни ревюта. 

Културният живот  в  община Кричим  е  богат  и  разнообразен,  наситен  с  празнични  събития,  честване  на  годишнини,  местни, 
национални и християнски празници. Читалище „Пробуда1912 г.” гр.Кричим е основно  духовно средище на територията на община 
Кричим,  съхранило  многовековните  местни  исторически  и  културни  традиции.  Читалището  вече  103  години  е  огнище  на 
духовността. Отбелязването на българските празници е традиция за организаторите и  града, но в тях се открояват характерните за 
родопския край обичаи. 

От  14.02.2014  г.  до  01.03  2014  г.  всградата  на  НЧ”Пробуда1912г.”  гр.Кричим  бе  организиран  благотворителен  базар  на 
мартеницата с участието на НУ „Св. Св. Кирил и Методий”, НУ „Васил Левски”, СОУ „П. Р. Славейков” Общински младежки дом, 
Дневен център за възрастни хора, Център за обществена подкрепа , ОДЗ „Ралица” и ОДЗ „Незабравка”. Събраните суми от базара се 
дариха на децата в неравностойно положение в община Кричим. 
На 26.02.2014 г. в библиотеката при Народно Читалище „Пробуда – 1912 г.” гр. Кричим се проведе среща с ученици и родители под 
надслова „Библиотеката – домът на книгата и знанието”. След кратко слово бе представена презентация за историческото развитие на 
документалните източници. 

По добра традиция библиотеката при Народно читалище „Пробуда – 1912 г.” гр. Кричим се включва в честванията с редица 
мероприятия. Тази година  съвместно  с  детските  градини успешно  стартира  една отдавна обмисляна идея под надслова  „Приказки  с 
поука от чекмеджето на баба”. Малките палавници бяха запленени от сладкодумната баба облечена в народна носия, която им разказа 
истории от нашия фолклор за остроумния   Хитър Петър,  за лисицата и щъркела и те също казаха свои любими приказки, стихчета, 
изпяха песнички. В НЧ „Пробуда1912 г.”  са организирани курсове за деца по: английски език, китара, пиано, народни танци, школа 
по  модерен  балет,  детски  театрален  състав,  като  децата  активно  участват  в  тях.  Функционира  и  група  за  автентичен  фолклор.На 
10.05.2014 г. Групата  за автентичен фолклор с рл Георги Маринов бе поканена като специален гост  в  организиран концерт по повод 
празника на гр. Перущица и откриването на Артфестивал. На 11.05.2014 г. танцов състав „Български ритми” и модерен балет „Ритъм” 
завладяха публиката със своите танцови умения и достойно се представиха на Артфестивала в гр. Перущица. 

В дейностите по изкуства се промотират ромските празници и обичаи. Културният календар на общината е богат. 
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.
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА КРИЧИМ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ НА ОБЛАСТ 
ПЛОВДИВ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД  И  ДРУГИ 

ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ 
СИТУАЦИЯ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ ЗА ПЕРИОДА  2015 – 2020 Г. 

ПРИОРИТЕТИ: 

1. ОБРАЗОВАНИЕ 
2. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 
3. ИНФРАСТРУКТУРА 
4. ЗАЕТОСТ 
5. ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ 
6. КУЛТУРА , СПОРТ И МЕДИИ 

ПРИОРИТЕТ 1 –ОБРАЗОВАНИЕ 

Цели  Дейности  Целева група  Отговорн 

а 

институц 

ия 

Времеви 

период 

Финансиране
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Средства  Източник  Индикатори 

Гарантиране 
на  равен 
достъп  до 
качествено 
образование 

Поддържане  на 
картотека  на 
подлежащи 
ученици и деца 

Деца  и 
ученици  от 
ромски 
произход 

Училища 
на
територия 
та  на 
община 
Кричим 

20152020г.  Не  е 
необходи 
мо 

Обхващане  на  всички  подлежащи  на 
задължително ПГ и 1 клас 

Ограмотяване 
на младежи 

Младежи  от 
ромски 
произход 

Училища 
Община 
Кричим  и 
Бюро  по 
труда 
Родопи 

20152020г.  Външни 
източници 

НП и ЕП  Брой  ограмотени младежи 

Провеждане 
на
срещи  с 
родителите  на 
тема:  "Защо 
трябва  да  ходя 
на училище?" 

Ученици 
застрашени от 
отпадане 

Училища  20152020г.  Не  е 
необходи 
мо 

Ограничаване на броя на отпадналите деца.



16 

Въвеждане  на 
извънкласни 
дейности,свърза 
ни с културата, 
занаятите  и 
обичаите  на 
различните 
етноси 

Ученици 
застрашени 
от отпадане 

ОМД,Учи 
лища  и 
Община 
Кричим 

20152020г. 

Създаване  на 
подкрепяща  и 
привлекателн 
а  среда  в 
училищата. 

Осигуряване 
на  закуска  за 
деца от 
1IV клас 

Социално 
слаби 
семейства 

Училища  Постоянен  НП и ЕП  Външни 
източници, 
Държавен 
бюджет 

Брой подпомогнати 

Включване на 
децата  от 
ромски 
произход  в 
извън 
училищни 
дейности  по 
проекти 

Децата  и 
учениците 
от
малцинстват 
а 

Училища  20152020г.  НП и ЕП  Външни 
източници, 
Държавен 
бюджет 

Повишаване на мотивацията 

Включване  на 
ученици  за 
кандидатстване 
на  стипендии 
след  завършено 
средно 
образование 

Ученици    и 
студенти  от 
ромски 
произход 

Училища 
и  община 
Кричим 

постоянен  Не  е 
необходи 
мо 

„Отворено 
Общество” 

Брой ученици  и студенти 

Прилагане  на 
разнообразни 
форми  и 
програми  за 

Оптимизиран 
е  на 
училищната 
мрежа  чрез 

Децата  и 
учениците  от 
малцинстват 
а 

МОМН 
Училища 
и Община 
Кричим 

20152020г.  МОМН  В  рамките 
на
държавния 
бюджет 

Обхващане  на  всички  подлежащи  на 
задължително обучение
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работа  с  деца 
с трудности 
и дефицити в 
обучението,  и 
отпаднали    от 
училище  с 
цел  тяхната 
ренитеграция 

разнообразни 
форми  и 
програми  за 
работа  с  деца  с 
трудности 
и  отпаднали    от 
училище 

Усъвършенст 
ване  на 
образователн 
ите условия за 
качествено 
образование 
на
квалификация 
та  на 
педагогическ 
ите 
специалисти 
за 
взаимодейств 
ие  в 
мултиетничес 
ка
образователна 
среда. 

Квалификация 
на  учители, 
директори  и 
други 
педагогически 
специалисти за 
работа  в 
мултикултурн 
а среда 

Учители, 
директори 
и педагози 

МОМН 
Община 
Кричим 

20152020г. 
МОМН 

В  рамките 
на
държавния 
бюджет 

Брой  обучени  педагогически  специалисти 
преминали обучение
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ПРИОРИТЕТ 2 – ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

Цели  Дейности  Целева група  Отговорн 

а 

институц 

ия 

Времеви период  Финансиране 

Средства  Източн 

ик 

Индикатори 

Подобряване 
на  профи 
лактичните 
дейности сред 
ромското 
население 

Провеждане беседи и 
разговори  с  младите 
майки  за  значението 
на  имунизациите  и 
мотивирането  им  за 
редовното  им 
прилагане,  както  и 
имунизацията  за 
превенция  на  рак  на 
маточната шийка. 

Български 
граждани  от 
ромски 
произход. 

Лични 
лекари, 
Община 
Кричим, 
Регионал 
на
здравна 
инспекци 
я   
Пловдив 

20152020 год.  Не  са 
необходи 
ми 

Брой обхванати майки 

Провежданена 
кампании  за 
имунизиране    на 
населението,  особено 
на  децата  с  непълен 
имунизационен 
статус 

Семейства    от 
ромски 
произход 

Личен 
лекар,РЗИ 
и 
Община 
Кричим 

20152020 год.  Външни 
източници 

НП и ЕП  0/о имунизирани от 
подлежащите за имунизация 

Стимулира не 
създаването на 
извънкласни форми 

Деца  и  ученици 
от  ромски 
произход 

Лични 
лекари; 
Община 

20152020 год.  Външни 
източници 

НП и ЕП  Брой създадени 
извънкласни 
форми
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на здравно 
образование за 
ромските деца – 
клубове, спортни 
секции и др. 

Кричим, 
РЗИ,МО 
МН; 
Всички  у 
ща на тер. 
на
Община 
Кричим 

Брой обхванати 
деца и ученици 

Повишаване 
на
здравната и 
екологична 
култура 

Провеждане на 
беседи  с 
подрастващи 
и млади хора и 
техните родители за 
начините за 
предпазване от 
нежелана и ранна 
бременност 

млади хора и 
родители 

Лични 
лекари; 
Община 
Кричим, 
РЗИ,ОМД 

20152020 год  Външни 
източници 

НП и ЕП  Брой обхванати 
млади хора и 
техните 
родители 

Подобряване 
на  качеството 
на
предлаганите 
здравни 
услуги. 

Повишаване на 
здравните  знания  и 
осигуряване  на 
достъп  до  здравна 
информация; 

Деца  и 
семейства  от 
ромски 
произход 

Лични 
лекари 
РЗИ 

20152020 год.  Не са 
необходи 
ми 

Брой обхванати деца и семейства 

Насърчаване 
здравословни 
я  начин  и 
създаване  на 
условия за 
физическа 
активност  и 
спорт 

Използване 
възможностите  на 
спорта  като 
превенция  срещу 
употребата  на 
тютюневи 
изделия,  алкохол, 
наркотици,  срещу 
нетолерантността  и 

Деца  от  ромски 
произход 

Училища 
и ФК 

20152020 год  Не са 
необходи 
ми 

Брой обхванати деца .
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насилието  в 
обществото и 
други 

ПРИОРИТЕТ 3 – ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ 

Цели  Дейности  Целева група  Отговорн 

а 

институц 

ия 

Времеви период  Финансиране 

Средст 

ва 

Източ 

ник 

Индикатори 

Подобряване 
на
жилищните 
условия, 
включително 
и на 
прилежащата 
техническа 
инфраструкту 
ра 

Подобрява не 
състоянието 
на
техническата 
инфраструкту 
ра, 
асфалтиране 
на  улици  в 
кварталите  с 
ромско 
население. 

Български 
граждани  от 
ромски 
произход 

Община 
Кричим, 

20152020 год.  Европе 
йски 
средств 
Национ 
ален 
бюджет 
, 
Общинс 
ки
бюджет 

Външ 
ни
източ 
ници, 
и 
Общи 
на
Кричи 
м 

Благоустроени улици и тротоари – 
км.
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Подобряване 
на
физическата и 
жизнената 
среда. 

Провеждане 
на
информацион 
ни  кампании 
за опазване на 
чистотата  на 
населеното 
място  и 
повишаване 
на
екологичната 
култура  и 
други 

Лица  и 
семейства  от 
ромски 
произход 

Община 
Кричим 

20152020 год.  Не  е 
необход 
имо 

Общи 
нски 
бюдж 
ет 

Брой  информационни кампании 

ПРИОРИТЕТ 4 – ЗАЕТОСТ 

Цели  Дейности  Целева група  Отговорн 

а 

институц 

ия 

Времеви период  Финансиране 

Средства  Източник  Индикатори 

Повишаване 
на
конку 
рентносnо 
собността  на 

Разработване 
и  изпълнение 
на
nроекти  за 
повишаване 

Лица  от 
ромски 
nроизход 

МТСП, 
АЗ, 
МОМН  в 
сътрудни 
чество  с 

20152020г.  Републикански 
бюджет, ОП РЧР, 
други  донорски 
програми  и 
проекти  и 

Брой  разработени проекти
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ромите на 
nазара  на 
труда 

на
квалификация 
та  и  трудова 
заетост  по 
програми, 
сезонна 
заетост и др. 

общината  общински 
бюджет 

Подобряване 
на  достъпа  на 
ромите  да 
пазара  на 
труда и 
повишаване 
на  дела  на 
заетите  сред 
тях 

Стимулиране 
наемането  на 
работа  на 
младежи  до 
29  години  от 
ромски 
произход  и 
други 

Младежи    до 
29  годишна 
възраст 

МТСП, 
АЗ 

20152020г.  Републикански 
бюджет, ОП РЧР, 
други  донорски 
програми  и 
проекти 

Брой обучени младежи 

Обучаване  на 
младежи  в 
професионалн 
и умения чрез 
стажуване 

Младежи    до 
29  годишна 
възраст 

МТСП, 
АЗ, 
МОМН  в 
сътрудни 
чество  с 
общината 
,частни 
фирми 

20152020г.  Републикански 
бюджет, ОП РЧР, 
други  донорски 
програми  и 
проекти 

Брой обучени младежи
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ПРИОРИТЕТ 5 – ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ 

Цели 

Дейности  Целева група  Отговорна 

институция 

Времеви период  Финансиране 

Сред 

ства 

Източник  Индикатори 

Подобряване 
на
ефективност 
та на 
работа на 
полицейски 
служители в 
мултиетничес 
ка
среда  при 
спазване 
на
стандартите 
по
правата  на 
човека 

Провеждане 
на
информацион 
на  кампания 
на  тема: 
Запознаване и 
разясняване 
на
Наредба  №1 
на
Община 
Кричим  за 
опазване на 
обществения 
ред, чистотата 
и  общинското 
имущество  на 
територията 
на
община 
Кричим  сред 

Лица  от 
ромски 
nроизход 

Община 
Кричим, 
РУП 
Стамболийс 
ки 

20152020 год.  Не са 
необх 
одим 
и 

Брой беседи в 
ромските 
квартали
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ромското 
население; 
Обучение по 
права  на 
човека и 
права  на 
детето в 
училище 

Деца  от 
ромски 
произход 

Училища, 
Община 
Кричим 
и  РУП 
гр.Стамболи 
йски, 
МКБППМН 

20152020год.  Не са 
необх 
одим 
и 

Брой обучени 
лица; 
Брой проведени 
обучения 

ПРИОРИТЕТ 6 – КУЛТУРА, СПОРТ И МЕДИИ 

Цели  Дейности  Целева група  Отговорн 

а 

институц 

ия 

Времеви 

период 

Финансиране 

Средства  Източник  Индикатори 

Запазване  и 
развитие  на 
културната 
идентичност 
на
малцинствени 
те общности 

Ежегодни 
Честване на 
8  април  – 
деня на 
ромите 

Български 
граждани  от 
ромски 
произход 

Община 
Кричим 

20152020 
год. 

В  рамките  на 
държавния  и 
общински 
бюджет 

Брой проведени 
мероприятия и 
брой на 
включени 
участници 

Организиране 
и  провеждане 

Български 
граждани  от 

Община 
Кричим, 

20152020 год  При необходимост.  В  рамките  на 
държавния  и 

Брой  проведени 
мероприятия и брой
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на  концерти, 
творчески 
срещи  и 
прояви  с 
изтъкнати 
творци  от 
етносите; 

ромски 
произход 

Читалище 
, 
Библиоте 
ка 

общински 
бюджет 

на  включени 
участници. 

Участие  на 
деца  и 
ученици  в 
проекти, 
които  са  с 
културна 
целенасочено 
ст. 

Деца  и 
ученици  от 
ромски 
произход 

Община 
Кричим,Ч 
италище, 
училища 
на
територия 
та  на 
община 
Кричим 

20152020 год  Външни източници  ЕП  и фондове  Брой участници 

Очаквани резултати: 

Изграждането  на  ефективно  сътрудничество  и  партньорство  между  местните  институции,  малцинствената  общност, 
нестопанските  организации  и  лидери  са  гаранция  за  решаването  на  конкретни  проблеми  на  населението  и  проактивни  действия  за 
реализиране на съвместни програми допринасящи за процеса на интеграция на малцинствата. 

В края на периода на плана за действие очакваме: 

•  Повишено качеството на образование на ромско население; 

•  Устойчивост на процесите на интеграция; 

•  Намалена безработицата сред малцинствата; 

•  Намален брой на отпадналите от училище ученици; 

•  Повишена посещаемост на учебни занятия от ученици;
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•  Повишена здравна и екологична култура на учениците и младите хора; 
•  Намалена неграмотност сред 18 25 годишните млади хора; 
•  Подобрено състоянието на техническата инфраструктура в ромсите кварталите; 
•  Съхранена идентичност на малцинствените общности; 

•  Включване на целевите групи при изпълнение на дейностите по НПД. 

•  Повишена осведоменост на целевите групи за ролята на ЕС и по – специалност за популяризиране на добри практики и примери 

от реализирани проекти в областта на интеграция на ромите. 

Мониторинг на изпълнението: 

Оценката  на  изпълнението  на  плана  за  действие  се  осъществява  от  Общински  съвет  за  сътрудничество  по  етническите  и 
интеграционните  въпроси  (ОбССЕИВ)  чрез  мониторинг    и  прилагане  на  различни  форми  за  наблюдение  и  оценка.Целта  на 
мониторинга  е  чрез  систематично  събиране  и  анализиране  на  информация,  да  следи  за  постигането  на  измерими  резултати  от 
дейностите по изпълнението на мерките по плановия документ, както и активно да включи заинтересованите страни в осъществяването 
на оценката и наблюдението: 

•  Напредъкът  по изпълнението на заложените дейности по приоритетите на плана се отчитат в административен мониторингов 
доклад; 

•  Формиране на коригиращи мерки, с оглед  изпълнението на заложените дейности по приоритетите на плана; 
•  ОбССЕИВ координира и обобщава получената информация в доклада; 
•  Докладът се представя за одобрение пред ОбССЕИВ; 
•  Докладът се приема от Общински съвет. 

Заключение 

Важен фактор за изпълнението на общинския план за действие е да се организира и толерира включването на всички институции, 
отделни  ромски  представители  на  компактни  групи  от  ромското  население,  както  и  НПО. 
Последното  е  съществено за  гарантиране на  диалог на  активното  включване на  всички  лица от  ромски произход  в обществения 
живот, общинските и европейски програми с общата цел да се създаде обединяване усилията на всички етноси на територията на 
Община Кричим за увеличаване на просперитета и икономическото благоденствие на хората от общината.
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