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Всяка нова учебна го-
дина е начало на нови 
надежди и очаквания, 
нови търсения и откри-
ване на нови простран-
ства. Това е денят, в кой-
то всички се прекланя-
ме пред духовното ог-
нище на българина – 
училището, което вина-
ги е било неизчерпаем 
източник на познания, 
сила и авторитет.

Откриването на учеб-
ната 2012/2013 година в 
община Кричим започна 
в 10 часа на 17.09.2012 
г., като тържествено уда-
ри школския звънец в 
СОУ „П. Р. Славейков”, 
НУ „Св. Св. Кирил и 
Методий” и НУ „Васил 
Левски”. 

Празникът на учени-
ците споделиха и ръко-

водството на общината и 
представители на общин-
ската администрация.

С вдигане на нацио-
налния флаг и посреща-
не на знамето беше от-
крита учебната година в 
СОУ „П. Р. Славейков” 
– гр. Кричим. Облече-
ни в традиционни наци-
онални носии две въз-
питанички на училище-
то посрещнаха и поведо-
ха ученици, учители, ро-
дители и гости в гимна-
зията. Специален гост на 
тържеството беше кме-
тът на Община Кричим 
г-н Атанас Калчев. На-
ред с топлите привет-
ствени думи и пожела-
ния, кмета увери учени-
ците, родителите и учи-
телите им, че приоритет 
на общината е да се съз-

дава постоянно среда, 
в която „децата на Кри-
чим” да се обучават и 
възпитават пълноценно.

Председателят на Об-
щински съвет при об-
щина Кричим г-жа Анка 
Хаджиева откри учебна-
та година в НУ „Св. Св. 
Кирил и Методий”. Г-жа 
Хаджиева поднесе тър-
жествено приветствие и 
пожела на добър час на 
възпитаниците на най-
старото училище в на-
шият град.

Гост на тържеството 
в НУ „Васил Левски” 
беше заместник кме-
та г-жа Златка Марино-
ва. Тя пожела на всички 
ученици здраве, усър-
дие и много успехи, а на 
техните учители сили и 
творческо дръзновение.

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

Конференция на тема “Реги-
оналното развитие - настояще 
и бъдеще”, посветена на чест-
ването на 15 години от учредя-
ването на РАО “Тракия” се про-
веде на 28 и 29 септември 2012 
г., в Слънчев бряг. Участие взе-
ха представители на местните 
власти, членуващи в сдружение-
то, изпълнителният директор на 
Асоциацията на общини от Из-
точна и Западна Тракия “ТРА-
КИЯКЕНТ”, а специални гос-
ти бяха проф. Цанко Яблански, 
който е основен инициатор за 
учредяването на РАО “Тракия” 
през 1997 г. и д-р Евгений Желев 
- най-дългогодишният председа-
тел на сдружението (от 2000 до 

2008 г.). Събитието бе уважено и 
от Консула на Република Турция 
в Бургас - Решит Сакол.

На тържествената церемония 
Г-н Атанас Калчев - кмет на об-
щина Кричим бе сред кметовете 
на най-инициативните общини, 
членуващи в РАО “Тракия” кои-
то получиха плакети за принос 
в развитието на Асоциацията.

Основен акцент на конферен-
цията беше регионалната поли-
тика, рисковете и предизвика-
телствата пред местните вла-
сти през следващия програмен 
период. В дискусиите участваха 
и представители на Министер-
ството на регионалното разви-
тие и благоустройството. В пос-

КМЕТъТ НА КРИЧИМ пОлУЧИ плАКЕТ ЗА пРИНОс

ледвалата дискусия бяха напра-
вени предложения за нови ини-
циативи и мерки, които да бъдат 
предмет на обсъждане в Регио-
налния съвет и включени в про-
грамните документи за периода 
2014-2020. Всички присъства-

щи се обединиха около стано-
вището, че трябва да се възста-
нови по-тясното взаимодейст-
вие между органите на местна-
та власт и централните ведом-
ства и че образец в това отно-
шение е МРРБ.
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С цел подобряване на училищната 
среда през летния сезон в учебните за-
ведения бяха осъществени частични ре-
монтни дейности. 

В СОУ „П. Р. Славейков” се подме-
ниха всички врати на четвъртия етаж 
общо 17 на брой и се направи хидрои-
золация на крилото над педагогическа-
та стая. 25 метровият участък от разру-
шената тухлена ограда в задния двор на 
школото се поднови с нова която бе из-
градена изцяло от бетон. Подмениха се 
старите водостоци по фасадата на физ-
културния салон с нови. Санитарните 
помещения в салона също бяха частич-

но обновени. За по-доброто протичане 
на учебния процес и със съдействието 
на община Кричим бяха дарени от дру-
ги училища маси, столове, чинове, ос-
ветителни тела и шведски стени, с ко-
ито бяха подменени амортизиралите и 
негодни за употреба в класните стаи 
мебели. 38 броя стъклопакета на про-
зорците от към задния двор на учили-
щето се подновиха с нови. Осигурена е 
жива охрана, която ще контролира си-
гурността на децата в училището и 24 
часа ще охранява материалната база.

Г-н Кацаров - директор на СОУ „П. Р. 
Славейков” лично и от името на целият 

педагогически персонал отправи свои-
те благодарности както към кмета така 
и към цялото ръководство на общината 
за оказаното съдействие за реализира-
нето на описаните ремонтни дейности 
и оборудването на класните стаи. 

В НУ „Васил Левски” стаята на де-
цата от подготвителната група и една 
от класните стаи са обзаведени с нови 
и модерни мебели. Ремонтиран и обно-
вен е и кабинетът по музика. В стола за 
хранене са подновени всички столове. 
Ремонтирана и обзаведена е и учител-
ската стая. Частично ремонтирани и ос-
вежени са санитарните възли на учили-

щето. Подовите настилки са подмене-
ни с нови в две класни стаи, а в затре-
вената площ на двора е монтирана бе-
седка за отдих.

В НУ „Св. Св. Кирил и Методий” са 
освежени и обзаведени с нови мебели 2 
стаи на подготвителните групи и 2 клас-
ни стаи. В помещенията са поставени 
нови гардеробчета, чинове, маси и бюра. 
Коридора на първият етаж на школото 
също е освежен и боядисан. На по-къ-
сен етап се предвиждат и други ремонт-
ни дейности, като цялостен ремонт на 
стола за хранене и отоплителната сис-
тема на физкултурния салон.

Община Кричим отказа изпълнението на 
проект „Обмен на опит и добри практики в 
управлението на човешките ресурси между 
община Кричим, България и община Ара-
дипоу, Кипър”.

През месец август тази година Община 
Кричим внесе Искане за отказ от изпълнение 
на проект „Обмен на опит и добри практики 
в управлението на човешките ресурси между 
община Кричим, България и община Аради-
поу, Кипър” до ръководителя на Управлява-
щия орган на Оперативна програма „Адми-
нистративен Капацитет” към Министерство-
то на финансите. 

На 01.06.2012 г. бе подписан Договор № 
25-5-10 на обща стойност 302 071.73 лева 
между Община Кричим и Министерство на 
финансите за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по Оперативна програма 
„Админинстративен капацитет”, съфинан-
сирана от Европейския съюз чрез Европей-
ския Социален фонд, Приоритетна ос IІ „Уп-
равление на човешките ресурси”, подприо-
ритет 2.5. „Транснационално и междуреги-
онално сътрудничество”, бюджетна линия 
BG051PO002/10/2.5-01, с период на изпълне-
ние 16 (шестнадесет месеца), водеща органи-
зация – община Кричим и партньори община 
Арадипоу, Кипър, проект „ Обмен на опит и 

добри практики в управлението на човешки-
те ресурси между община Кричим, България 
и община Арадипоу, Кипър”. 

Съществените мотиви и обстоятелства за 
отказ от изпълнение на Договора и отправяне 
на искане за прекратяване на същия от страна 
на община Кричим са следните:

1. В кипърската община Арадипоу има но-
воизбран кмет и съществени промени в адми-
нистративния екип на общината, което обу-
славя желанието им да се запознаят подроб-
но с одобрения проект, предвижданите в него 
дейности, бюджет, оперативните ангажимен-
ти за партньора и указанията на ОПАК. 

2. След анализиране на създалата се си-
туация се отчете за наложително провежда-
нето на проучвателна работна среща меж-
ду кметовете на двете партньорски общини 
с цел преодоляване на затрудненията, кои-
то са изцяло от обективен характер. На про-
ведено обучение по ОПАК на 06.06.2012г. 
устно пред ръководителя на проекта е одо-
брено предвиждането на такова извънредно 
посещение в община Арадипоу. Вследствие 
на което се преработи бюджета на проекта 
и се предвидиха разходи за командироване 
в чужбина с цел обезпечаване и подпомага-
не организацията за успешното изпълнение 
на съвместните дейности. 

3. Независимо от предприетите от наша 
страна организационно – подготвителни 
действия от страна на партньорската органи-
зация липсва изявено желание за предвари-
телна среща, видно от получен е-mail от ки-
пърската община на 16.06.2012г. Не по-малко 
тревожен е и факта, че е възможно кипърски-
те партньори да поискат подписване на ново 
споразумение между двете организации, ко-
ето на практика ще означава освен забавяне 
във времето и промяна на приложеното към 
формуляра за кандидатстване вече подписа-
но споразумение. 

4. В резултат на предприетите администра-
тивни промени и създалата се ситуация по от-
ношение на проекта в община Арадипоу, Ки-
пър и затрудненията, които ще възникнат при 
бъдещото изпълнение на проекта поради на-
рушената комуникация, международния ни 
координатор, подаде официално заявление 
за отказ, което е изпратено до Управляващи-
ят орган. Ангажирането на нов междунаро-
ден координатор не е невъзможно, но ще до-
веде до още по-голямо забавяне по отноше-
ние изпълнението на проекта.

На основание гореизложеното и с цел прео-
доляване на предпоставките, които биха мог-
ли да доведат до некоректно изпълнение на 
Договора, а това от своя страна до установява-

не на нередности и евентуални финансови ко-
рекции за сметка на общинския бюджет, как-
то и с оглед факта, че общинска администра-
ция е с малка численост и разполага с огра-
ничен брой експерти, които вече са включе-
ни по общо 80 часа месечно при изпълнение 
на други проекти финансирани от фондо-
ве на ЕС, следва да се счита, че проект „Об-
мен на опит и добри практики в управление-
то на човешките ресурси между община Кри-
чим, България и община Арадипоу, Кипър», 
Приоритетна ос ІІ „Управление на човешки-
те ресурси”, подприоритет 2.5. „Транснацио-
нално и междурегионално сътрудничество”, 
бюджетна линия BG051PO002/10/2.5-01, не 
е приоритетен, поради което следва да бъде 
прекратен, а освободеният финансов ресурс 
да бъде предоставен за изпълнението на друг 
одобрен проект.

На основание чл.12, подточка 12.2 от общи-
те условия Към Договора и чл. 20А от Закона 
за задълженията и договорите на 20.09.2012 
г. между Министерство на финансите, УО на 
ОП „Административен Капацитет” и Община 
Кричим се сключи споразумение за прекра-
тяване на изпълнението на Договор с рег. № 
10-25-5/01.06.2012 г. за предоставяне на без-
възмездна финансова помощ по Оператив-
ната Програма.

пРЕЗ лЕТНИя сЕЗОН В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИя БяхА 
ОсъЩЕсТВЕНИ ЧАсТИЧНИ РЕМОНТНИ ДЕйНОсТИ

ОБЩИНА КРИЧИМ ОТКАЗА ИЗпълНЕНИЕТО НА пРОЕКТ

СОУ „П. Р. Славейков” НУ „Васил Левски” НУ „Св. Св. Кирил и Методий”
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БЪРЗА ПОМОЩ - 112; 
032/643 854

ДЕЖУРНИ ХИРУРГИИ В 
УМБАЛ „СВ. ГЕОРГИ” - 
032/ 602 983; 032/ 602 984

СПЕШЕН ХИРУРГИЧЕН 
КАБИНЕТ В ОРБ -  
032/ 963 942

СПЕШЕН ТРАВМАТОЛО-
ГИЧЕН КАБИНЕТ В ОРБ - 
032/ 963 943

МВР - ПЛОВДИВ - 112; 
032/ 625 273

КАТ - АВТОПРОИЗШЕСТ-
ВИЯ - 112; 032/ 932 007

ПЛАНИНСКА СПАСИ-
ТЕЛНА СЛУЖБА - 
032/ 624 890; 0887/ 582 061

ПОЖАРНА БЕЗОПАС-
НОСТ - 112

ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА - 
032/ 952 290; 032/ 697 087; 
032/ 628 677 

„ВиК“ ЕООД - ПЛОВДИВ - 
032/ 605 660

756 граждани на община Кричим получиха през месец септември хранителни продукти от 
първият транж на БЧК по програма „Разпределяне на храни от интервенционните запаси на Ев-
ропейския съюз на социално слаби лица за 2012 година”. Правоимащите лица за получаване на 
хранителните продукти са определени от чл. 7 на Наредба № 18 от 22.10.2007 г. Всички лица, ко-
ито имаха право да получат тази помощ бяха подпомогнати и получиха захар, боб, брашно, ориз, 
спагети, макарони, вафли, нишесте и бисквити или общо 12.140 кг продукти за един бенефициент.

По инициатива на ръковод-
ството на община Кричим на 
19.09.2012 година от 19.00 часа в 
големият салон на НЧ „Пробуда 
- 1912” се проведе среща-разго-
вор, относно етапа на изпълнение 
на инвестиционен проект „Доиз-
граждане, реконструкция и реха-
билитация на ВиК мрежа и из-
граждане на ПСОВ гр. Кричим“. 
На поставените от присъстващи-
те граждани въпроси отговаряха 
Кмета на общината - г-н Атанас 
Калчев, Председателя на Общин-
ския съвет г-жа Анка Хаджиева, 
Заместник председателя на ОбС 
г-н Йордан Недев и Ръководителя 
на проекта г-жа Савка Андонова. 

Поради ангажираността на го-
ляма част от населението за учас-
тие в срещата произтичаща от на-
товареността им през този сезон, 
но с оглед значимостта на проек-
та и високия обществен интерес 
от реализирането му, Ви инфор-
мираме в детайли за направеното 
до момента, както следва:

На 03.04.2012 г. е сключен до-
говор между Оперативна програ-
ма „Околна среда 2007 - 2013“ и 
община Кричим за безвъзмезд-
на финасова помощ № DIR-
51011116-С010 за реализацията 
на инвестиционен проект DIR-
51011116-9-43 „Доизграждане, 
реконструкция и рехабилитация 
на ВиК мрежа и изграждане на 
ПСОВ гр. Кричим“ на обща стой-
ност 33 123 540.62 лв. /тридесет 
и три милиона сто двадесет и три 
хиляди петстотин и четиридесет 
лева и 62 стотинки/. 

От общата стойност на проекта 
финансирането, осигурено от Ев-
ропейския съюз е в размер на 24 
798 365.87 лева, съфинансиране-
то, осигурено от републиканския 
бюджет е в размер на 6 199 591.47 
лева, а 2 855 032.57 лева трябва да 
бъдат осигурени от община Кри-
чим. Като процентно съотноше-
ние при разпределянето на раз-
ходите, горепосочените стойно-
сти представляват: 73.25% от раз-
ходите по проекта - финасирани 
от ЕС, 18.31% - финансирани от 
бюджета на Република България 
и 8.43%, за които трябва да бъде 
осигурено финасиране от общи-
на Кричим. 

Изпълнението на дейности-
те по инвестиционния проект, за 
който е сключен договора за без-
възмездна финансова помощ от 
ОП „Околна среда 2007 - 2013“ 
към момента е в ход.

Най-важната част от действи-
ята по реализацията на инвести-

цията по проекта, която ще даде 
видим резултат за всички жите-
ли на община Кричим в качест-
вото й на бенефициент по дого-
вора за безвъзмездна финансова 
помощ  е строителството на ВиК 
мрежата и изграждането на пре-
чиствателната станция за отпад-
ни води /ПСОВ/. За целта е под-
готвена и обявена с решение РД 
15-00-255/09.08.2012 г. открита 
процедура за строителство и ин-
женеринг по реда на Закона за об-
ществените поръчки с предмет: 
„Изпълнение на СМР и Инже-
неринг за инвестиционен проект 
„Доизграждане, реконструкция 
и рехабилитация на ВиК мрежа 
и изграждане на ПСОВ гр. Кри-
чим”, финансиран от Кохезион-
ния фонд на Европейския съюз 
от държавния бюджет на Репу-
блика България чрез оператив-
на програма „Околна среда 2007 
- 2013 г.” и от бюджета на общи-
на Кричим, разделена на две са-
мостоятелно обособени позиции, 
като дейностите по предмета на 
поръчката са разпределени, по 
следния начин:

- обособена позиция 1 - „Из-
пълнение на СМР за обект: „До-
изграждане, реконструкция и ре-
хабилитация на водоснабдител-
на и канализационна мрежа гр. 
Кричим”

- обособена позиция 2 - „Ин-
женеринг на обект: „Пречиства-
телна станция за отпадъчни води 
- гр. Кричим”, включително ра-
ботно проектиране, изгражда-
не на ПСОВ и авторски надзор 
на ПСОВ”.

Обявлението за това е публи-
кувано в Регистъра на обществе-
ните поръчки при Агенцията за 
обществени поръчки по законо-
установения ред.

Преди обявяването й общест-
вената поръчка е преминала за-
дължителния предварителен 
контрол за законосъобразност 
от Агенцията за обществени по-
ръчка по реда на чл. 19, ал.2, т. 
22 от ЗОП.

Срока за закупуване на до-
кументация за участие беше до 
20.09.2012 г.

За участие в поръчката са заку-
пени документации от 24 канди-
дати, като част от тях са базира-
ни извън България.

Срокът за подаване на офер-
ти за поръчката е до 01.10.2012 г.

Отварянето на офертите на 
участниците ще се извърши на 
02.10.2012 г.

Прогнозната дата за издаване 

сРЕЩА-РАЗГОВОР ОТНОсНО ЕТАпА НА 
ИЗпълНЕНИЕ НА ИНВЕсТИцИОНЕН пРОЕКТ

на решение за класиране на до-
пуснатите оферти и определя-
не на изпълнители по отделните 
обособени позции на обществе-
ната поръчка е 15.11.2012 г. Спаз-
ването на тази дата обаче е в за-
висимост от броя на подадените 
оферти и съответствието им с из-
искванията на Закона за общест-
вените поръчки и община Кри-
чим като възложител.

При разглеждане на настояща-
та информация трябва да се има 
предвид, че издаването на реше-
ние за определяне на изпълнител 
не означава започване на строи-
телството. По отношение на този 
индивидуален административен 
акт Закона за обществени поръч-
ки предвиджда 10-дневен срок за 
обжалване. 

В случай, че решението не бъде 
обжалвано и влезе в сила, дого-
вор за строителство за всяка от 
двете обособени позиции на по-
ръчката може да бъде сключен 
не  по-рано от  началото на де-
кември 2012 г. и при добра орга-
низация веднага след това да за-
почнат строителните работи поне 
за ВиК мрежата, където има ра-
ботен проект. 

Началото на строителството на 
пречиствателната станция за от-
падни води /ПСОВ/ на гр. Кри-
чим ще започне с около 6 /шест/ 
месеца по-късно, тъй като е необ-
ходимо за нея да бъде изработен 
детайлен проект на база предло-
женията на изпълнителя за тази 
част от обществената поръчка.

При наличие на постъпила 
жалба обаче, посочения по-го-
ре срок за сключването на до-
говори за строителство ще бъде 
удължен с 3-6 месеца, в зависи-
мост от това, дали обжалването 
ще бъде само пред Комисията за 
защита на конкуренцията, или и 
пред Върховния администрати-

вен съд на РБългария, както и от 
моментната натовареност на две-
те институции. 

В момента на подписване на 
договорите по тази обществена 
поръчка в изпълнение на задъл-
женията си по договора за финан-
сиране на проекта община Кри-
чим трябва да предостави обезпе-
чение във вид на запис на запо-
вед в полза на Управляващия ор-
ган на ОПОС 2007 - 2013 за су-
мата от 6 053 701,61 лв./шест ми-
лиона петдесет и три хиляди се-
демстотин и един лева и 61 сто-
тинки/лв., представляващи аван-
совото плащане по инвестици-
онния проект, за което  Кмета на 
община Кричим е упълномощен 
с Решение № 85 от протокол № 9 
от 09.08.2012 г. на Общински съ-
вет при община Кричим.

В процеса на изпълнение на 
този проект община Кричим тряб-
ва да осигури собствено финанси-
ране за изграждането на съоръже-
нията по него в размер на не пове-
че от  2 855 032.57 /два милиона 
осемстотин петдесет и пет хиля-
ди  тридесет и два лева и 57 сто-
тинки/, като  окончателният раз-
мер ще бъде ясен едва след при-
ключване на процедурата за избор 
на изпълнител/и на строителство 
на ВиК, инженеринг за ПСОВ и 
строителен надзор. След подпис-
ване на договорите с изпълнител-
ните ще бъде подготвено предло-
жение до Общински съвет при 
община Кричим за разглеждане 
и одобряване поемането на  об-
щински дълг, след което ще бъде 
избрана финансовата институция 
чрез провеждане на процедура по 
реда на Закона за обществените 
поръчки, за осигуряване на дълго-
срочен кредит за осигуряване на 
собственото финансово участие и 
успешно изпълнение на този при-
оритетен за Кричим проект.

Социалната услуга „Обществена 
трапезария” отново е възобновена. 
На 25 септември 2012 г. Кметът на 
община Кричим г-н Атанас Калчев 
подписа Договор с Министерство-
то на труда и социалната политика 
- Фонд „Социално подпомагане” за 
отпускане на финансови средства 
за осигуряването на топла храна за 
обяд на 90 бенефициенти. През пе-
риода от 01 до 31.10.2012 г. в рам-
ките на 23 работни дни, ползвате-
лите на услугата, които са опреде-
лени съвместно с дирекция „Со-
циално подпомагане” ще получа-
ват храна за обяд включваща супа, 
основно ястие и хляб.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с Постановле-
ние 129 на Министерски съ-
вет от 26.06.2012 г., в сила 
от 01.07.2012 година за при-
емане на Класификатор на 
длъжностите в администра-
цията, на Наредба за при-
лагането на Класификато-
ра на длъжностите в адми-
нистрацията, на Наредба за 
заплатите на служителите 
в държавната администра-
ция, на Наредба за услови-
ята и реда за оценяване из-
пълнението на служителите 
в държавната администра-
ция и на Наредба за длъж-
ностните характеристики 
на държавните служители 
и с цел извършване на оцен-
ка на Административния 
капацитет на служителите 
от Общинска Администра-
ция – Кричим на 17.12.2012 
година ще бъде проведен 
писмен изпит под формата 
на тест за доказване компе-
тентността им, съобразно 
длъжностната характерис-
тика и кръга на възложени-
те им задължения.

ОБЩИНА КРИЧИМ

ОБЩЕсТВЕНА 
ТРАпЕЗАРИя
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На 19 септември 2012 г., в 
община Кричим Областен ин-
формационен център - Пловдив 
проведе информационен семи-
нар на тема „Областен инфор-
мационен център - Пловдив - 
в близост до хората”. Начало-
то на информационното съби-
тие бе от 10,30 часа в лекцион-
ната зала на Народно читалище 
„Пробуда” - Кричим.

За участие бяха поканени 
представители на широката об-
щественост, неправителствени 
организации, бизнеса и местна-
та власт. В рамките на информа-
ционното събитие се представи 
дейността на Областен инфор-
мационен център - Пловдив, 
както и бе дадена информация 

за отворените схеми за канди-
датстване с проекти по опера-
тивните програми, актуални 
мерки по Програмата за разви-
тие на селските райони, както 
и обща картина за прилагането 
на структурните и Кохезионния 
фондове в периода 2007 - 2013 
година в община Кричим.

На форума лично г-н Кал-
чев - кмет на община Кричим 
информира участниците за ус-
пешно реализираните значи-
ми проекти на територията на 
община Кричим финансира-
ни по оперативните програми, 
през периода 2007-2013 годи-
на и ги запозна с етапа на реа-
лизация на проект: „Доизграж-
дане, реконструкция и рехаби-

литация на водоснабдителна-
та и канализационна мрежа и 
изграждане на пречиствател-
на станция за отпадъчни води 
- гр. Кричим”. 

Поканени на информацион-
ното събитие бяха и лектори от 
Дирекция „Бюро по труда - Ро-
допи” и Държавен фонд „Земе-
делие”.

Информационният семинар 
в Кричим премина при голям 
интерес. В него взеха участие 
представители на обществе-
ността, които имаха възможност 
да конкретизират своите въпро-
си, да се срещнат очи в очи и да 
получат необходимата им ин-
формация от представители-
те на съответните институции.

НЧ „ПРОБУДА - 1912” - ГРАД КРИЧИМ
ВСЕПРИЗНАТ НАРОДЕН ХРАМ 

И НЕПРЕСЪХВАЩ ИЗВОР 
НА ПРОСВЕЩЕНИЕ И КУЛТУРА 

НАВЪРШВА 100 ГОДИНИ.
СКЪПИ ЧИТАЛИЩНИ ДЕЙЦИ, 
ПРИЯТЕЛИ И СЪГРАЖДАНИ, 

ДУХОВНО СВЪРЗАНИ С НЕГО,

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

пРОВЕДЕ сЕ сЕМИНАР НА ТЕМА 
„ОБлАсТЕН ИНфОРМАцИОНЕН цЕНТъР 

- плОВДИВ - В БлИЗОсТ ДО хОРАТА”

През летния период в библи-
отеката при НЧ „Пробуда - 1912 
г.” гр. Кричим деца-добровол-
ци активно се включиха и под-
помогнаха библиотечната дей-
ност - подлепяха книги, сами 
намираха информация за полз-
ватели на информационния 
център, обслужваха деца-чи-
татели. Най-активни от тях се 

оказаха Анна Гицова, Симона 
Будакова, Елена Данова, Паули-
на Малинова, Диана Минчева.

С помощта на получената 
техника по проект „Глобал-
ни библиотеки” и вдъхновени 
от това, че могат да помогнат, 
доброволците усърдно се зае-
ха с изготвяне на мултимедий-
на презентация, която ще бъде 

представена пред деца-потре-
бители към Център за общест-
вена подкрепа - Кричим. 

Ръководството на НЧ „Про-
буда-1912 г.” гр. Кричим из-
казва своите най-искрени бла-
годарности към доброволците 
и се надява в бъдеще броя им 
да нарасне и ентусиазма им да 
не изчезва.

ДОБРОВОлцИ В БИБлИОТЕКАТА 
пРИ НЧ „пРОБУДА - 1912 Г.”


