
1 

МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД  ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА 
ОБЩИНА КРИЧИМ ЗА 2014Г. 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  произходи    и  други  граждани  в  уязвимо  социално  положение  живеещи  в 
сходна на ромите ситуация  и през 2014 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 
В  Община  Кричим  образователната  инфраструктура  е  добре  развита.  На 

територията  на  Общината  функционират  три  общински  училища:  СОУ 
„П.Р.Славейков”, НУ „Св.Св. Кирил и Методий” и НУ „Васил Левски”и две Обединени 
детски заведения „Ралица” и „Незабравка”. 

През  2014  г.  на  основание  чл.  7  и  чл.  47  от  Закона  за  народната  просвета  са 
съставени 42 броя актове на родители, които не осигуряват присъствието на децата си в 
училище  за времето, през което  подлежат на задължително обучение. Отдел „Закрила 
на  детето”  при  Дирекция  социално  подпомагане    Стамболийски  съвместно  със 
служители  от  общинска  аминистрация  – Кричим  извършват  периодични  проверки  за 
просещи и скитащи деца на територията на община Кричим. 

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  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. 

Центъра  за  обществена  подкрепа  (ЦОП)  през  2014г.  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 2014г. ЦОП активно работи по програма – „Приемна грижа и осиновяване” 
–  услугата  предлага  оценяване,  обучение    и  наблюдение  на  кандидатосиновители  и 
приемници.  Към  настоящия  момент  от  ЦОП  са  обучени  три  семейства  кандинат 
осиноветели, като две от тях са от ромски произход, а едното семейство вече има дете. 
ЦОПКричим  предлага  пакет  от  услуги  и  програми  предназначени  за  семейства  от 
ромски  произход  като  основен  приоритет  са  непълнолетни  родители  –  програма 
«Първична  превенция»,  «Семейна  подкрепа».  През  2014г.  са  обхванати  10 
непълнолетни майки,   като 9 са от ромски произход и отглеждат децата си в семейна 
среда.  Консултирани    са  26  деца  от  ромски  произход  и  техните  семейства  по 
различните  програми,  съобразно  със  специфичните  им  нужди.  ЦОП  работи  в  тясно
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сътрудничество с МКБППМН, голяма част от потребителите са насочени от там с цел 
коригиране на девиантното поведение, консултации с психолог и работа с родителите. 

2.ПРИОРИТЕТ Здравеопазване 
Здравеопазването в община Кричим е приведено в съответствие със законовите 

изисквания  на  здравната  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%.  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. 

По  отношение  на  здравните  грижи  Център  за  обществена  подкрепа    Кричим 
през  2014г.  работи  по  превенция  на  зависимостите  и  ранната  бременност. 
Потребителите  на  ЦОП  са  консултирани  на  теми  за  предпазване  от  нежелана 
бременност  и  вредата  от  зависимостите.  ЦОП  и  МКБППМН  проведоха
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информационна среща с ученици от 8 до 12 клас по повод 1ви Декември „Антиспин 
кампания”. Прожектиран е филма „Ти гониш”. 

През  2014  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. 

С  повишаване  качеството  на  средата  за  обитаване  и  недопускане  на 
нерегламентирани сметища, в двата ромски квартала са увеличени броят на съдовете и 
контейнерите  за  смет  и  отпадъци  и  се  увеличи  честотата  на  сметосъбиране  и 
сметоизвозване.  Бяха  поставени    предупредителни  табели  за  опазване  на  чистотата  в 
кварталите и забрана за нерегламентирано изхвърля не отпадъци извън контейнерите. 

На  26  април 2014г. Община Кричим  за  пореден път  участва  в  кампанията  „Да 
изчистим България за един ден”, в която взеха участие учениците от училищата, децата 
посещаващи  клубовете  и  кръжоците  от  НЧ”  Пробуда    1912г”,  Общински  младежки 
дом, включиха се и значителен брой ромски деца, както и много възрастни граждани 
доброволци, включително и от двата ромски квартала. 

3.ПРИОРИТЕТ Инфраструктура 
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,  три или повече деца. Къщите  са  едноетажни и 
двуетажни. 

През 2014 г. беше изградена водоснабдителна и канализационна мрежа в двата 
ромски  квартала  и  беше  възстановена  първоначалната  настилка  по  ул.  «Роза»  по 
проект:  „Доизграждане,  реконструкция  и  рехабилитация  на  водоснабдителна  и 
канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадни води – гр. 
Кричим”. 

След  реализирането  на  проекта  значително  се  подобри  инфраструктурата, 
повиши се качеството на  социалнобитовите условия за хората от тези два квартала. 

4. ПРИОРИТЕТ Заетост 
По данни на ДБТ – Родопи  за 2014г. 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%. Това  равнище  на  безработица  нарежда  общината  на 
второ място в област Пловдив (повисоко 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.
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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, както следва: 

  Регионална  програма  за  заетост,  Договор  61400121431002/27.03.2014  –  10 
работни места, като 8  от тях са от етнически произход; 

 По проект BG051PO0011.1.01  „Подкрепа  за  заетост”, Договор ESF11110614 
0008 –  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 ESF11110614 
0005 – 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.
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5.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. 

6. ПРИОРИТЕТ  Култура  и спорт 
Дейностите  в  областта  на  културата  и  през  2014г.  се  осъществяваха  от  НЧ 

„Пробуда  –  1912  г.”,  Общински  младежки  дом  при  община  Кричим  и  ЦОП,  и  са 
свързани  с  дейности  за  ангажиране  на  свободното  време  на  деца.  Има  действащи 
клубове с различна тематична и творческа насоченост, като в повечето от тях участват 
и  ромски  деца.  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. 

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.Кричими и други градове.


