
27 август 1969 година - Президиумът на Народното събрание с указ № 828, въз 

основа на чл. 35, точка 19 от Конституцията на Народна Република България и чл. 6 от 

Закона за народните съвети, признава Кричим за град.   

Тази година ние тържествено отбелязваме половин вековният юбилей на града, 

но сме горди от безспорният  факт, че Кричим е древно селище с хилядолетна история 

и за това говорят историческите хроники.  През всичките тези векове и години от 

живота на нашия град, са вплетени много човешки съдби, мечтите и стремежите, 

успехите и неуспехите, въжделенията и разочарованията на всички, чийто живот е бил 

свързан с Кричим. Нашият град има богата история, невероятни характеристики и 

дадености, които го правят уникален - чистия планински въздух на Родопа-планина, 

шума на река Въча и необятното, и равно Тракийско поле. Наследили традициите на 

траки, запазили завета на възрожденци и днес в Кричим живеят в мир, трудолюбие и 

разбирателство хора от различни етноси, обединени от своята любов към родния град. 

Всичко това ни дава право да се гордеем, че сме кричимци. 

Погледнато през призмата на времето, 50 години са кратък отрязък от историята, 

но през погледа на кричимци, половинвековният юбилей е сериозна възраст, която 

заслужава да бъде отбелязана подобаващо и запомнящо. 

В поредицата от празнични дни и мероприятия, вложихме много желание и 

ентусиазъм, така че да успеем да доставим интересни и емоционални преживявания и 

да удовлетворим вкусовете и предпочитанията на хората от различна възраст – от най-

малките до най-големите, и вярваме, че сме постигнали целта. Повод за това ни дават, 

както участията в различните организирани мероприятия, така и присъствието на 

достатъчно ентусиазирана публика. 

Първата празнична вечер – 23.08.2019 г.,  във фоайето на  читалището бе 

подредена експозиция от предмети изработени от естествени материали, продукти и 

производства  на местни фирми под надслов “Ден година храни” – представяща 

изобилието на плодове и зеленчуци, с които е известно кричимското поле. На втория 

етаж бяха представени произведения и картини на местни таланти и творци от Кричим, 

които доставиха истинска наслада за очите на посетителите. 

    На  24.08.2019 г. /събота/ на стадион „Христо Ботев” гр. Кричим точно в 10.00 ч. 

стартираха организирани спортни игри и състезания:  щафетни игри с ръководител г-н 

Георги Кацаров; волейбол  с ръководител – г-н Александър Бакърджиев; баскетбол с 

ръководител – г-н Георги Костов; тенис на маса с ръководител – г-н Георги Марков; 

турнир по шах с ръководител – г-н Костадин Костадинов и рисуване с ръководител –   

г-н Петър Чучулигов.  Децата се забавляваха и състезаваха с огромен ентусиазъм, а в 

12.00 часа, всички спортисти с техните ръководители се събраха на терена за 

тържественото връчване на наградите за участието в организираните игри по повод 50 

годишния юбилей на град Кричим, осигурени с любезното съдействие на кмета на 

общината г-н Атанас Калчев. В късния следобед от 18.00 часа на стадион „Христо 

Ботев” гр. Кричим се проведе футболен мач  между отборите на ФК „Кричим” и ФК 

„Момино”. Мача подгряха прекрасните  кричимски мажоретки с ръководител г-жа Ася 

Стойчева. Футболната среща премина доста оспорвано и в последната минута 

домакините поведоха с 3:2. След края на мача, кмета г-н Атанас Калчев лично 

благодари на двата отбора за професионалната игра и ги награди с купи и юбилейни 

"почетни медали на кмета" по случай "50 години град Кричим". Имаше и други награди 



специално за всеки един от футболистите, треньорите и съдийския екип, който 

ръководеше футболната среща. 

     В утрото на неделния ден – 25.08.2019 г., с голямо нетърпение малките - големи 

готвачи очакваха старта на кулинарното състезание, което бе организирано на открито 

на площад „Обединение” пред НЧ „Пробуда – 1912 г.”. Масите пред читалището бяха 

отрупани с разнообразни  кулинарни предложения за едно достойно кулинарно 

състезание. Малките готвачи  бяха дошли с настроение и желание да бъдат победители 

в  надпреварата, и с голямо  старание, и с подкрепата на публиката проявиха своите 

кулинарни умения. Всички участници се забавляваха много и бяха възнаградени за 

положените усилия, журито обаче определи за най - добър „Малък ГОЛЯМ майстор – 

готвач” Илиян Паракосов.  След голямото готвене на сцената дефилираха участниците, 

които  с голяма любов и фантазия, се бяха преобразили в костюмите на любимите си 

приказни герои.  

Празничната програма за деня завърши с любимката на всички тийнейджъри, 

музикалния феномен и най – добра изпълнителка за 2018 г., невероятната Дара.  

Празнична вечер от юбилейните тържества – 26.08.2019 г., премина под знака на 

духовността, културата и традициите, каквито родното ни читалище пази и предава от 

поколение на поколение. В големия салон на читалището се представи театрална 

постановка „Сентрал Парк Уест” по Уди Алън. Младите и талантливи актьори 

получиха овациите и възхищението на публиката. По-късно тържествената програма 

продължи с изпълненията на любимата ни фолклорна група „Здравец” с ръководител 

Георги Маринов и танцов състав „Лудория” с ръководител Атанаска Челепиева при 

Народно читалище „Пробуда – 1912 г.”, град Кричим. Изпълненията на групите за 

стари градски песни и шлагери „Орхидея” и „Младо сърце”, предизвикаха публиката да 

се усмихне и изпълниха сърцата на всички с чувствена любов и горестна обич. 

Певецът, който излезе на сцената, е роден в град Пещера. Николай Учкунов наследява 

таланта от баща си и чичо си – известни  братя близнаци, изпълняващи стари градски и 

народни песни. Концертната му програма с български народни песни „С България в 

сърцето” докосна душата на всеки един присъстващ. 

              На 27.08.2019 г. се състоя заключителната част на поредицата празнични дни 

посветени на празника на град Кричим. Началото на вечерта бе дадено с ритуала по 

тържественото издигане на флаговете на Република България и община Кричим. 

Официалната част на вечерта започна с празничен водосвет, а г-н Атанас Калчев – кмет 

на община Кричим, поздрави всички присъстващи по случай юбилейния празник и 

пожела здраве, благополучие и просперитет за всички кричимци, за да пребъде нашия 

град и за напред.  

Уважаемата дама, която излезе на сцената е весела, приказлива, остроумна. 

Веселина Бабаджанкова разсмя публика до сълзи с оригиналните си шеги. Веднага след 

нея публиката посрещна естрадната легенда на „Бургас и морето” – Тони Димитрова. 

Тя омагьоса малки и големи със своя вълшебен глас, пренесе всички до морето с 

атмосфера изпълнена с топлина и обич.  Групата която излезе на сцената направи 

невероятен фурор – „Х Фактор”, те изпълниха своите хитове с уникално съчетание 

между съвременна и българска народна музика. 

Водещ началото си от незапомнени времена, издържал проверката на времето и 

неразривно свързан с бита ни - това е родния фолклор, които всеки истински българин 

носи в сърцето си. А народните песни са може би най-значителният и разнообразен дял 

във фолклора. Те възникват като израз на преживявания и мисли, а техните творци са 

хората с поетичен и музикален талант. Такъв, какъвто несъмнено притежаваха  



Николина Чакърдъкова и Неврокопски танцов ансамбъл. Със своите изпълнения те 

наситиха празничната програма и заслужиха бурните аплодисменти на публиката. 

Кулминацията на вечерта беше уникалната празнична заря, която прикова 

вниманието на всички. 

Общинското ръководство изказва своята благодарност към всички, които с 

дарителската си воля направиха възможно организирането и тържествено честване на 

50 – годишния юбилеен празник на община Кричим. 

„ВИОМОДА”  ЕООД   2 000,00 лв. 

 „СЪН СПРИЙ ХОЛИДЕЙЗ” ЕООД             2 000, 00 лв. 

ПП „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯ ГРАД”              1 000,00 лв. 

„СОЛВЕКС КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ” ООД             1 000,00 лв. 

„БРАВО СТРОЙ” ООД              1 000,00 лв. 

ЕТ „Д. ЯНКОВ КЕНЕДИ МЕТАЛ               1 000,00 лв. 

„КРИЧИМ ЕКСПРЕС” ООД 500.00 лв. 

„СИМС 06” ООД   400.00 лв. 

 КАЗИНО КЛУБ 1 ООД             200.00 лв. 

„ГОЧЕВ 2014” ООД     200.00 лв. 

СЧЕТОВОДНА КЪЩА „ЗИНА”     100.00 лв. 

ЕТ „КОДАМ 1710 – КОСТАДИН ДАМЯНОВ”      100.00 лв. 

„ФИРКОМС” ЕООД               100.00 лв. 

ЕТ „ГЮРАЙ АЛИКОЧЕВ - АЛИКОЧ”         100.00 лв. 

ЕТ „Д. БЕЧКОВ”                50.00 лв. 

„ПОЛЯ ГЕГОВА” ООД Плодове и зеленчуци за 

изложбата и хранителни 

продукти за кулинарното 

състезание 

„ГЕГОВ И СИЕ 2012” 400 броя сокове  „Хелти” 

за детските партита 

 „ФЕНИКС ЛИМИТЕД” ООД Минерална вода за 

детските партита 


