
„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: 
Европа инвестира в селските райони“

Този документ е изготвен в рамките на Проект № 16/07/2/0/00505 „Рехабилитация на част от първостепенната и 
второстепенната улична мрежа на Община Кричим”с цел изпълнение надоговор за безвъзмездна финансова 

помощ: № 16/07/2/0/00505 от 24.11.2017 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за 
развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски 

фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община 
Кричим и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и/или на Държавен фонд „Земеделие“ в качеството му на Управляващ орган.

На 24.11.2017 г. Община Кричим сключи с Държавен фонд „Земеделие“ договор №: 
16/07/2/0/00505/24.11.2017 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по 
Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура”от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 
селата в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони за периода 
2014-2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските 
райони. Предмет на договора е изпълнението на проект № 16/07/2/0/00505 
„Рехабилитация на част от първостепенната и второстепенната улична мрежа на 
Община Кричим”.  

Главна цел на проекта е рехабилитацията на част от първостепенната и 
второстепенната улична мрежа на града, а именноосем улици и един булевард, както 
следва:  

1. ул. „Въча”; 
2. ул. „Стоян Гънин”; 
3. ул. „Тодор Каблешков”; 
4. ул. „Mитко Палаузов”; 
5. ул. „Георги Кирков”;  
6. ул. „Антонивановци” (в участъка между кръстовищата с бул. „Родопи” и ул. 

„Калето”); 
7. ул. „Спартак” (в участъка между кръстовищата с бул. „Цар Иван Асен ll” и ул. „Г. 

Кирков”);  
8. ул. „Венера” (в участъка между кръстовищата с бул. „Цар Иван Асен ll” и ул. 

„Витоша”);  
9. бул. „Цар Иван Асен ll” (в участъка между ул. „Чайка” и ул. „Спартак”)  

Очаквани резултати от изпълнението на проекта саподобряване и 
възстановяване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността 
на настилката, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и добро 
отводняване на улиците и околните пространства.   

Дейностите, които ще бъдат изпълнени в рамките на проекта са: 
- Премахване на съществуващата асфалтобетонова трошенокаменна или 

паважна настилка, в едно със съществуващите бордюри. 
- Полагане на нови бордюри 
- Изграждане на нова настилка от асфалтобетон. 
Обща стойност на одобрената безвъзмездна финансова помощ:1 506 026,48 лв., 

от които 1 280 122,49 лв. европейско и 225 903,99 лв. национално съфинансиране.  
Начало на проекта: 24.11.2017г. 
Край на проекта: 24.11.2020г. 


