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    Приложение № 1А 

   Индикативен списък на важни за общината проекти, 

   включени в ПИРО на община Кричим за периода 2021-2027 г.  

   

    

  

 Приоритет  Мярка Проекти 

Проектна 

готовност  

Индикативен 

срок на 

изпълнение 

(месеци) 

Общ 

индикативен 

бюджет на 

проектната 

идея (в хил. 

лв.) 

Допълнителна 

информация 
Приоритет 1.1.  

„Привличане на 

стратегически 

инвестиции в 

местната 

икономика.“ 

Мярка 1.1.3 
Доизграждане и 

развитие на  

Индустриалната зона 

в Кричим, 

включително 

осигуряване на 

довеждаща и 

съпътстваща 

инфраструктура 

Доизграждане на 

Индустриална зона в северната 

част на града, включително 

осигуряване на довеждаща и 

съпътстваща инфраструктура . 

 

 

Фаза идеен 

проект 

 

 

24 месеца  

 

 

7 000 000,00 лв. 

Дейността предвижда 

доизграждане на 

Индустриална зона в 

северната част на града, 

включително осигуряване 

на довеждаща и 

съпътстваща 

инфраструктура . 

Приоритет 1.1.  

„Привличане на 

стратегически 

инвестиции в 

местната 

икономика.“ 

Мярка 1.1.7. 

Реконструкция на 

общинския пазар и 

изграждане на 

специализирани 

щандове, с цел 

създаване на условия 

за реклама и 

реализация на местни 

стоки, биопродукти и 

производства. 

Реконструкция на общинския 

пазар и изграждане на 

специализирани щандове, с цел 

създаване на условия за 

реклама и реализация на 

местни стоки, биопродукти и 

производства. 

 

 

Фаза идеен 

проект 

 

 

12 месеца 

 

 

1 500 000,00 лв. 

Реконструкция на 

общинския пазар; 

изграждане на 

специализирани щандове 

Приоритет 1.2. 
„Развитие на 

културно-

историческия 

туризъм“ 

Мярка 1.2.3 
Създаване и развитие 

на регионален 

туристически 

продукт 

 Разработване на 

туристически продукти; 

 Разработване на 

информационни материали; 

 

Фаза идеен 

проект 

 

24 месеца 

 

500 000,00 лв. 

Развитие на вилна зона 

„Черешево”, чрез 

предлагане на Общински 

туристически продукти 

след влизане в сила на 
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 Представяне на общината 

като туристическа дестинация 

на национални и регионални 

форуми 

новия Общ устройствен 

план на община Кричим 

Приоритет 1.2. 
„Развитие на 

културно-

историческия 

туризъм“ 

Мярка 1.2.3 
Създаване и развитие 

на регионален 

туристически 

продукт 

Утвърждаване и разширяване 

на културните и самодейни 

форми и превръщането на НЧ 

„Пробуда-1912 г.” в културен 

център с регионално значение 

 

 

Фаза идеен 

проект 

 

 

12 месеца 

 

 

100 000,00 лв. 

Утвърждаване и 

разширяване на културните 

и самодейни форми и 

превръщането на НЧ 

„Пробуда-1912 г.” в 

културен център с 

регионално значение 

Приоритет 1.2. 
„Развитие на 

културно-

историческия 

туризъм“ 

Мярка 1.2.6. 
Изграждане на 

единна 

информационна база 

и резервационна 

система на 

туристическото 

предлагане. 

Изграждане на единна 

информационна база и 

резервационна система на 

туристическото предлагане. 

 

 

 

Фаза идеен 

проект 

 

 

 

12 месеца 

 

 

 

200 000,00 лв. 

модернизиране на интернет 

страницата на общината с 

интегриране на ГИС-

базираната система за 

туристическа информация 

позволяваща интуитивно 

запознаване с обектите и 

планиране на потенциални 

посещения; ефективно 

използване на социалните 

мрежи и други съвременни 

форми на комуникация. 

Приоритет 1.3. 
„Повишаване и 

адекватност на 

квалификацията на 

работната ръка“ 

Мярка 1.3.1. 
Подкрепа на 

предприятията за 

адаптиране на 

човешките ресурси в 

приоритетни отрасли, 

вкл. за заетост на 

„зелени” работни 

места. 

Реорганизация на 

производствения процес с 

въвеждане на принципите на 

кръговата икономика - 

рециклиращи технологии, 

стандартизиране в областта на 

околната среда и насърчаване 

на екоиновациите 

 

 

 

Фаза идеен 

проект 

 

 

 

60 месеца 

 

 

 

4 000 000,00 лв. 

Разработване на фирмени 

стратегии и мерки за 

управление във връзка с 

възрастта (активно 

остаряване); 

Реорганизация на 

производствения процес с 

въвеждане на принципите 

на кръговата икономика - 

рециклиращи технологии, 

стандартизиране в областта 

на околната среда и 

насърчаване на 

екоиновациите 
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Приоритет 2.1. 
„Повишаване 

качеството на 

предоставяните 

здравни и социални 

услуги“ 

Мярка 2.1.1. 
Социално включване 

и равни 

възможности, 

подобряване на 

съществуващите 

социални услуги в 

общността и 

създаване на нови 

социални услуги. 

Реализиране на проекти по 

европейски и национални 

програми за социално 

подпомагане на лица в 

неравностойно положение 

 

 

 

 

Фаза идеен 

проект 

 

 

 

 

24 месеца 

 

 

 

 

1 000 000,00 лв. 

Подкрепа на процеса за 

дългосрочна грижа за 

възрастни и хората с 

увреждания, чрез създаване 

на социални и интегрирани 

здравно-социални услуги, 

включително и подкрепящи 

услуги, услуги за дневна 

грижа, услуги за резидентна 

грижа, подкрепа на мерки 

за превенция на 

институционализацията и 

др. 

Приоритет 2.1. 
„Повишаване 

качеството на 

предоставяните 

здравни и социални 

услуги“ 

Мярка 2.1.5. 
Подобряване на 

общинската социална 

инфраструктура 

 Подобряване на 

материалната база и 

разширяване на обхвата на 

Домашен социален патронаж; 

Обновяване, оборудване и 

рехабилитация на сгради и 

дворно пространство на ДЦСХ; 

 

 

Фаза идеен 

проект 

 

 

12 месеца 

 

 

650 000,00 лв. 

Основен ремонт и 

благоустрояване на сгради  

и прилежащи дворни 

пространства 

Приоритет 2.1. 
„Повишаване 

качеството на 

предоставяните 

здравни и социални 

услуги“ 

Мярка 2.1.5. 
Подобряване на 

общинската социална 

инфраструктура 

Доизграждане на Комплекс за 

социални услуги 

 

 

Фаза идеен 

проект 

 

 

36 месеца  

 

 

1 500 000,00 лв. 
Проектиране и 

доизграждане на КСО 

Приоритет 2.2. 
Качествено 

образование за 

всеки. 

Мярка 2.2.1. 
Осигуряване на 

условия за равен 

достъп до качествено 

образование и 

обучение. 

Реконструкция, преустройство, 

обновяване и оборудване на 

сгради и рехабилитация на 

дворни пространства на детски 

градини и училища 

 

 

 

Фаза идеен 

проект 

 

 

 

24 месеца 

 

 

 

1 000 000,00 лв. 

Реконструкция, 

преустройство, обновяване 

и оборудване на сгради и 

рехабилитация на дворни 

пространства на детски 

градини и училища 
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Приоритет 2.2. 
Качествено 

образование за 

всеки. 

Мярка 2.2.2. 
Придобиване на 

образователни и 

професионални 

умения за пазара на 

труда. 

Предоставяне на обучение през 

целия живот от ИПА и НСОРБ 

 

 

Фаза идеен 

проект 

 

 

24 месеца 

 

 

100 000,00 лв. 

Проведени обучения за 

учене през целия живот 

Приоритет 2.2. 
Качествено 

образование за 

всеки. 

Мярка 2.2.5. 
Разширяването на 

дуалното обучение и 

увеличаване на 

възможностите за 

осъществяването му 

по различни 

професии, което да е 

съобразено с 

потребностите на 

бизнеса на общинско 

ниво. 

 

Провеждане на 

информационни и рекламни 

кампании за въвеждане на 

паралелки с дуална система на 

обучение 

 

 

Фаза идеен 

проект 

 

 

24 месеца 

 

 

50 000,00 лв. 

Въвеждане на паралелки с 

дуална система на 

обучение;  

Занимания по интереси за 

стимулиране развитието на 

личностни качества, 

социални и творчески 

умения 

Приоритет 2.3.  
Повишено ниво на 

компетентност, 

мотивация и 

ангажираност на 

служителите. 

Мярка 2.3.1. 
Подобряване на 

квалификацията и 

компетентностите на 

служителите от 

общинската 

администрация, чрез 

участие в 

специализирани 

обучения. 

Провеждане на 

специализирани обучения с цел 

повишаване на квалификацията 

на административните 

служители 

 

 

Фаза идеен 

проект 

 

 

24 месеца 

 

 

100 000,00 лв. 

Провеждане на 

специализирани обучения с 

цел повишаване на 

квалификацията на 

административните 

служители 

Приоритет 2.3.  
Повишено ниво на 

компетентност, 

мотивация и 

ангажираност на 

служителите. 

Мярка 2.3.4. 
Разработване и 

прилагане на 

политика за 

управление на ИКТ в 

съответствие със 

стратегическите и 

оперативните цели на 

Цифровизиране на 

регистрите и архивите, 

доизграждане на 

информационни системи за 

управление на 

администрацията и развитие на 

е-управление. Осигуряване на 

Фаза идеен 

проект 

24 месеца 200 000,00 лв. Цифровизиране на 

регистрите и архивите, 

доизграждане на 

информационни системи за 

управление на 

администрацията и 

развитие на е-управление. 



ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КРИЧИМ 2021-2027 год. 
 

стр. 5 
 

общината и общата 

рамка за въвеждане 

на електронното 

правителство. 

компютърна техника и 

управление. 
Осигуряване на 

компютърна техника и 

управление. 

Приоритет 2.4. 
Подкрепа за 

културните 

институции. 

Достъп до спорт и 

услуги 

Мярка 2.4.1. 
Опазване на 

паметниците на 

културното 

наследство, 

включително 

реставрация, 

консервация и 

социализация. 

 

Разработване на План за 

опазване и управление на 

недвижимото културно 

наследство; 

Осигуряване на адекватен 

финансов ресурс за мерки по 

опазване, поддържане и 

възстановяване на културното 

наследство от публични 

източници 

 

 

Фаза идеен 

проект 

 

 

24 месеца 

 

 

450 000,00 лв. 

Разработване на План за 

опазване и управление на 

недвижимото културно 

наследство; 

Осигуряване на адекватен 

финансов ресурс за мерки 

по опазване, поддържане и 

възстановяване на 

културното наследство от 

публични източници 

Приоритет 2.4. 
Подкрепа за 

културните 

институции. 

Достъп до спорт и 

услуги 

Мярка 2.4.1. 
Опазване на 

паметниците на 

културното 

наследство, 

включително 

реставрация, 

консервация и 

социализация. 

 

Обособяване на постоянно 

действаща музейна 

сбирка/музей с местно 

значение 

 

 

Фаза идеен 

проект 

 

 

12 месеца 

 

 

100 000,00 лв. 

Обособяване на постоянно 

действаща музейна 

сбирка/музей с местно 

значение 

Приоритет 2.4. 
Подкрепа за 

културните 

институции. 

Достъп до спорт и 

услуги 

Мярка 2.4.2. 
Основен ремонт на 

сграден фонд и 

превръщане на 

Читалището в 

притегателен център 

за обществеността 

Основен ремонт на сграда на 

НЧ „Пробуда-1912г.“, гр. 

Кричим 

 

 

Фаза идеен 

проект 

 

 

24 месеца   

 

 

1 000 000,00 лв. 

Основен ремонт на сграда 

на НЧ „Пробуда-1912г.“, гр. 

Кричим 
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Приоритет 2.4. 
Подкрепа за 

културните 

институции. 

Достъп до спорт и 

услуги. 

Мярка 2.4.3. 

поддържане и 

обогатяване на 

културната 

инфраструктура – 

Общински младежки 

дом 

Основен ремонт на сграден 

фонд на Общински младежки 

дом и прилежащи дворни 

площи 

 

 

Фаза идеен 

проект 

 

 

24 месеца –  

 

 

1 000 000,00 лв. 

Основен ремонт на сграден 

фонд на Общински 

младежки дом и 

прилежащи дворни площи 

Приоритет 2.4. 
Подкрепа за 

културните 

институции. 

Достъп до спорт и 

услуги 

мярка 2.4.4. 
Подобряване на 

спортната 

инфраструктура и 

изграждане и 

възстановяване и 

поддържане на зони 

за обществен отдих и 

спорт 

Основен ремонт и 

реконструкция на градски 

стадион „Христо Ботев“ 

 

 

Фаза идеен 

проект 

 

 

24 месеца 

 

 

1 500 000,00 лв. 

Основен ремонт и 

реконструкция на градски 

стадион „Христо Ботев“ 

Приоритет 2.4. 
Подкрепа за 

културните 

институции. 

Достъп до спорт и 

услуги 

мярка 2.4.4. 
Подобряване на 

спортната 

инфраструктура и 

изграждане и 

възстановяване и 

поддържане на зони 

за обществен отдих и 

спорт. 

Благоустрояване на парк 

„Ливингстън“ и превръщането 

му в зона за обществен отдих 

 

 

 

Фаза работен 

проект 

 

 

 

24 месеца 

 

 

 

500 000,00 лв. 

Благоустрояване на парк 

„Ливингстън“ и 

превръщането му в зона за 

обществен отдих 

Приоритет 2.4. 
Подкрепа за 

културните 

институции. 

Достъп до спорт и 

услуги 

мярка 2.4.4. 
Подобряване на 

спортната 

инфраструктура и 

изграждане и 

възстановяване и 

поддържане на зони 

за обществен отдих и 

спорт. 

Благоустрояване на парк 

„Европа“ и превръщането му в 

зона за обществен отдих 

 

 

Фаза работен 

проект 

 

 

24 месеца 

 

 

1 500 000,00 лв. 

Благоустрояване на парк 

„Европа“ и превръщането 

му в зона за обществен 

отдих 

Приоритет 2.4. 
Подкрепа за 

културните 

институции. 

мярка 2.4.4. 
Подобряване на 

спортната 

инфраструктура и 

изграждане и 

Основен ремонт на закрит 

плувен басейн 

 

 

Фаза работен 

проект 

 

 

24 месеца 

 

 

700 000,00лв. 

Основен ремонт на закрит 

плувен басейн 
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Достъп до спорт и 

услуги. 

възстановяване и 

поддържане на зони 

за обществен отдих и 

спорт. 

Приоритет 3.1. 
Развитие на 

енергийната 

инфраструктура. 

Енергийна 

ефективност. 

Управление на 

отпадъците. 

 

Мярка 3.1.1. 
Насърчаване 

използването на 

енергията от 

възобновяеми 

източници. 

 

Обследване на ЕЕ на 

административна, културна и 

спортна инфраструктура, и 

паспортизация на сградите – 

общинска собственост 

 

 

Фаза идеен 

проект 

 

 

24 месеца 

 

 

150 000,00 лв. 

Обследване на ЕЕ на 

административна, културна 

и спортна инфраструктура, 

и паспортизация на 

сградите – общинска 

собственост 

Приоритет 3.1. 

Развитие на 

енергийната 

инфраструктура. 

Енергийна 

ефективност. 

Управление на 

отпадъците 

Мярка 3.1.1. 
Насърчаване 

използването на 

енергията от 

възобновяеми 

източници 

Инсталиране на системи 

използващи ВЕИ в сгради-

общинска собственост 

Фаза идеен 

проект 

24 месеца 1 500 000,00 лв Инсталиране на системи 

използващи ВЕИ в сгради-

общинска собственост 

Приоритет 3.1. 
Развитие на 

енергийната 

инфраструктура. 

Енергийна 

ефективност. 

Управление на 

отпадъците. 

 

Мярка 3.1.2. 
Подобряване на 

енергийната 

ефективност на 

уличното осветление 

(УО), фасадното и 

парковото 

осветление. 

Подмяна на уличното 

осветление с енергоспестяващи 

лед лампи 

Фаза работен 

проект 

12 месеца 322 000,00 лв Подмяна на уличното 

осветление с 

енергоспестяващи лед 

лампи 

Приоритет 3.1. 
Развитие на 

енергийната 

инфраструктура. 

Енергийна 

ефективност. 

Управление на 

отпадъците. 

Мярка 3.1.3. 

Оптимизиране 

събирането и 

третирането на 

отпадъци и 

внедряване на 

съвременни 

технологии за 

 Закриване и рекултивация на 

общинско сметище за битови 

отпадъци в м. „Сух дол” 

Фаза работен 

проект 

12 месеца 2 544 000,00 лв Закриване и рекултивация 

на общинско сметище за 

битови отпадъци в м. „Сух 

дол” 
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разделно събиране, 

предварително 

третиране, 

компостиране на 

биоразградимите 

отпадъци, с цел 

повишаване на 

количествата 

рециклирани 

отпадъци и 

стимулиране на 

повторната употреба. 

Приоритет 3.1. 
Развитие на 

енергийната 

инфраструктура. 

Енергийна 

ефективност. 

Управление на 

отпадъците. 

Мярка 3.1.3. 
Оптимизиране 

събирането и 

третирането на 

отпадъци и 

внедряване на 

съвременни 

технологии за 

разделно събиране, 

предварително 

третиране, 

компостиране на 

биоразградимите 

отпадъци, с цел 

повишаване на 

количествата 

рециклирани 

отпадъци и 

стимулиране на 

повторната употреба. 

Проектиране и изграждане на 

територията на община Кричим 

на компостираща инсталация 

за разделно събрани зелени 

и/или биоразградими отпадъци, 

генерирани от Община Кричим 

и община Перущица 

Фаза работен 

проект 

24 месеца - от 

27.05.2020 до 

27.05.2022 г. 

2 879 279,17 лв Проектиране и изграждане 

на територията на община 

Кричим на компостираща 

инсталация за разделно 

събрани зелени и/или 

биоразградими отпадъци, 

генерирани от Община 

Кричим и община 

Перущица 

Приоритет 3.1. 
Развитие на 
енергийната 
инфраструктура. 
Енергийна 
ефективност. 

Мярка 3.1.4. 
Подкрепа за 
осигуряване на 
интегриран подход за 
фокусирано и 
координирано 

Разработване и прилагане на 

информационни и финансови 

механизми за въвеждане на 

мерки за енергийна 

ефективност в жилищния 

сектор. 

Фаза идеен 

проект 

60 месеца 3 000 000,00 лв. Разработване и прилагане 

на информационни и 

финансови механизми за 

въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в 

жилищния сектор. 
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Управление на 
отпадъците. 

прилагане на мерки 
за енергийна 
ефективност в 
предприятията, 
частния и 
обществения сектор, 
въз основа на 
препоръки от 
енергиен одит 
(обследване за 
енергийна 
ефективност). 

Насърчаване на зелените 

инвестиции и подкрепа за 

внедряване на енергийно 

ефективни практики и 

иновационни технологии в 

бизнеса 

 

Насърчаване на зелените 

инвестиции и подкрепа за 

внедряване на енергийно 

ефективни практики и 

иновационни технологии в 

бизнеса 

 

Приоритет 3.2. 

Интегрирано 

развитие, 

достъпност и 

свързаност, чрез 

подобряване на 

инфраструктурата, 

мобилността, 

телекомуникациите 

и цифровизация 

Мярка 3.2.1. 
Подобряване на 

транспортната 

достъпност и 

свързаност. 

Основен ремонт на общински 

път, м. „Адалъка” 

Предпроектна 

готовност 

24 месеца 1 000 000,00 лв Основен ремонт на 

общински път, м. 

„Адалъка”, свързващ 

предприятие за козметични 

продукти „Солвекс” с 

републиканска пътна 

мрежа, включително 

изграждане на прилежащи 

тротоарни площи и улично 

осветление, с цел 

осигуряване безопасността 

на пешеходци и МПС. 

Приоритет 3.2. 
Интегрирано 

развитие, 

достъпност и 

свързаност, чрез 

подобряване на 

инфраструктурата, 

мобилността, 

телекомуникациите 

и цифровизация 

 

Мярка 3.2.1. 
Подобряване на 

транспортната 

достъпност и 

свързаност 

Основен ремонт на общински 

път свързващ ПСОВ, гр. 

Кричим и републиканска пътна 

мрежа 

Фаза идеен 

проект 

36 месеца 1 000 000,00 лв. Основен ремонт на 

общински път свързващ 

ПСОВ, гр. Кричим и 

републиканска пътна мрежа 
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Приоритет 3.2. 
Интегрирано 

развитие, 

достъпност и 

свързаност, чрез 

подобряване на 

инфраструктурата, 

мобилността, 

телекомуникациите 

и цифровизация 

 

Мярка 3.2.1. 
Подобряване на 

транспортната 

достъпност и 

свързаност 

Основен ремонт на общински 

път свързващ ПС „Кричим-

Устина“, гр. Кричим и 

републиканска пътна мрежа 

Фаза идеен 

проект 

36 месеца 1 000 000,00 лв. Основен ремонт на 

общински път свързващ ПС 

„Кричим-Устина“, гр. 

Кричим и републиканска 

пътна мрежа 

Приоритет 3.2. 
Интегрирано 

развитие, 

достъпност и 

свързаност, чрез 

подобряване на 

инфраструктурата, 

мобилността, 

телекомуникациите 

и цифровизация 

 

Мярка 3.2.1. 
Подобряване на 

транспортната 

достъпност и 

свързаност 

Рехабилитация на панорамен 

път до Поддържан резерват 

“Изгорялото гюне 

Фаза идеен 

проект 

36 месеца 1 000 000,00 лв Рехабилитация на 

панорамен път до 

Поддържан резерват 

“Изгорялото гюне 

Приоритет 3.2. 
Интегрирано 

развитие, 

достъпност и 

свързаност, чрез 

подобряване на 

инфраструктурата, 

мобилността, 

телекомуникациите 

и цифровизация 

 

Мярка 3.2.1. 
Подобряване на 

транспортната 

достъпност и 

свързаност 

Ремонт на общински полски 

пътища 

Фаза идеен 

проект 

48 месеца 1 000 000,00лв. Ремонт на общински 

полски пътища 

Приоритет 3.2. 
Интегрирано 

развитие, 

достъпност и 

свързаност, чрез 

подобряване на 

Мярка 3.2.4. 
Изграждане на 

инфраструктурата 

обслужваща туризма. 

Изграждане и поддържане на 

инфраструктурата обслужваща 

туризма 

Фаза идеен 

проект 

48 месеца 1 500 000 лв. Изграждане и поддържане 

на инфраструктурата 

обслужваща туризма 
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инфраструктурата, 

мобилността, 

телекомуникациите 

и цифровизация 

Приоритет 3.2. 

Интегрирано 

развитие, 

достъпност и 

свързаност, чрез 

подобряване на 

инфраструктурата, 

мобилността, 

телекомуникациите 

и цифровизация 

 

Мярка 3.2.5. 
Изграждане и 

рехабилитация на 

общинската 

вътрешно-улична 

инфраструктура и 

привеждането й в 

съответствие с 

европейските 

изисквания. 

 

Рехабилитация на улици с 

изградена ВиК мрежа - ул. 

„Йорданка Николова” 

Фаза работен 

проект 

6 месеца 450 000,00 лв. Рехабилитация на улици с 

изградена ВиК мрежа - ул. 

„Йорданка Николова” 

Приоритет 3.2. 

Интегрирано 

развитие, 

достъпност и 

свързаност, чрез 

подобряване на 

инфраструктурата, 

мобилността, 

телекомуникациите 

и цифровизация 

 

Мярка 3.2.5. 
Изграждане и 

рехабилитация на 

общинската 

вътрешно-улична 

инфраструктура и 

привеждането й в 

съответствие с 

европейските 

изисквания. 

 

Рехабилитация на улицa с 

изградена ВиК мрежа - ул. 

„Лиляна Димитрова” 

Фаза работен 

проект 

6 месеца 420 000,00 лв. Рехабилитация на улицa с 

изградена ВиК мрежа - ул. 

„Лиляна Димитрова” 

Приоритет 3.2. 

Интегрирано 

развитие, 

достъпност и 

свързаност, чрез 

подобряване на 

инфраструктурата, 

Мярка 3.2.5. 
Изграждане и 

рехабилитация на 

общинската 

вътрешно-улична 

инфраструктура и 

привеждането й в 

съответствие с 

Рехабилитация на улицa с 

изградена ВиК мрежа - ул. 

„Изток 

Фаза работен 

проект 

6 месеца 180 000,00 лв. Рехабилитация на улицa с 

изградена ВиК мрежа - ул. 

„Изток 
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мобилността, 

телекомуникациите 

и цифровизация 

 

европейските 

изисквания. 

 

Приоритет 3.2. 

Интегрирано 

развитие, 

достъпност и 

свързаност, чрез 

подобряване на 

инфраструктурата, 

мобилността, 

телекомуникациите 

и цифровизация 

 

Мярка 3.2.5. 
Изграждане и 

рехабилитация на 

общинската 

вътрешно-улична 

инфраструктура и 

привеждането й в 

съответствие с 

европейските 

изисквания. 

 

Основен ремонт на част от ул. 

„Гео Милев” /продължението 

Предпроектна 

готовност 

12 месеца 145 000,00 лв Основен ремонт на част от 

ул. „Гео Милев” 

/продължението 

Приоритет 3.2. 

Интегрирано 

развитие, 

достъпност и 

свързаност, чрез 

подобряване на 

инфраструктурата, 

мобилността, 

телекомуникациите 

и цифровизация 

 

Мярка 3.2.5. 
Изграждане и 

рехабилитация на 

общинската 

вътрешно-улична 

инфраструктура и 

привеждането й в 

съответствие с 

европейските 

изисквания. 

 

Основен ремонт на част от ул. 

„Варшава” /продължението 

Предпроектна 

готовност 

12 месеца 272 250,00 лв. Основен ремонт на част от 

ул. „Варшава” 

/продължението 

Приоритет 3.2. 

Интегрирано 

развитие, 

достъпност и 

свързаност, чрез 

подобряване на 

Мярка 3.2.5. 
Изграждане и 

рехабилитация на 

общинската 

вътрешно-улична 

инфраструктура и 

Ремонт на улици ул. „Ген. 

Скобелев” и част от ул. „Крали 

Марко 

Предпроектна 

готовност 

6 месеца 63 525,00 лв.  Ремонт на улици ул. „Ген. 

Скобелев” и част от ул. 

„Крали Марко 
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инфраструктурата, 

мобилността, 

телекомуникациите 

и цифровизация 

 

привеждането й в 

съответствие с 

европейските 

изисквания. 

 

Приоритет 3.2. 

Интегрирано 

развитие, 

достъпност и 

свързаност, чрез 

подобряване на 

инфраструктурата, 

мобилността, 

телекомуникациите 

и цифровизация 

 

Мярка 3.2.5. 
Изграждане и 

рехабилитация на 

общинската 

вътрешно-улична 

инфраструктура и 

привеждането й в 

съответствие с 

европейските 

изисквания. 

 

Изграждане на нови улици част 

от второстепенната улична 

мрежа 

Предпроектна 

готовност 

12 месеца 225 000,00 лв. Изграждане на нова улица 

от бул. „Тракия“ към УПИ 

VII-502.541 

Приоритет 3.2. 

Интегрирано 

развитие, 

достъпност и 

свързаност, чрез 

подобряване на 

инфраструктурата, 

мобилността, 

телекомуникациите 

и цифровизация 

Мярка 3.2.6. 
Благоустрояване на 

градската среда - 

площади, зелени 

площи, 

инфраструктура в 

жилищни квартали и 

др. 

 

Изграждане и/или обновяване 

на площи за широко 

обществено ползване, 

предназначени за трайно 

задоволяване на обществените 

потребности от общинско 

значение 

Предпроектна 

готовност 

24 месеца 780 000,00 лв. Изграждане и/или 

обновяване на площи за 

широко обществено 

ползване, предназначени за 

трайно задоволяване на 

обществените потребности 

от общинско значение 

Приоритет 3.2. 

Интегрирано 

развитие, 

достъпност и 

свързаност, чрез 

подобряване на 

инфраструктурата, 

Мярка 3.2.6. 
Благоустрояване на 

градската среда - 

площади, зелени 

площи, 

инфраструктура в 

Проектиране и изграждане на 

нов Гробищен парк 

Комплексен 

инвестиционен 

проект 

24 месеца  1 600 000,00 лв. Проектиране и изграждане 

на нов Гробищен парк 



ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КРИЧИМ 2021-2027 год. 
 

стр. 14 
 

мобилността, 

телекомуникациите 

и цифровизация 

жилищни квартали и 

др. 

 

Приоритет 3.3. 
Чиста околна среда, 

приспособяване 

към изменението на 

климата, превенция 

и управление на 

риска. 

 

Мярка 3.3.1.  
Опазване на околната 

среда и борба с 

климатичните 

промени. Почистване 

на корита на реки и 

изграждане на 

защитни съоръжения, 

изследване на 

последиците от 

промените в климата 

Закриване и рекултивация на 

общинско сметище за битови 

отпадъци в м. „Сух дол” 

Фаза работен 

проект 

12 месеца 2 544 000,00 лв Закриване и рекултивация 

на общинско сметище за 

битови отпадъци в м. „Сух 

дол” 

Приоритет 3.3. 
Чиста околна среда, 

приспособяване 

към изменението на 

климата, превенция 

и управление на 

риска. 

 

Мярка 3.3.2.  Мерки 

за намаляване на 

замърсяването на 

въздуха от битовото 

отопление, 

транспорта и 

вторично 

запрашаване – 

преминаване към 

алтернативно 

отопление, ВЕИ, 

изграждане на зелени 

пояси и градски зони, 

почистване и 

измиване на улици и 

др. 

 

Доставка на специализирана 

транспортна и комунална 

техника за нуждите на община 

Кричим 

Фаза идеен 

проект 

24 месеца 1 000 000,00 лв. Доставка на 

специализирана 

транспортна и комунална 

техника за нуждите на 

община Кричим 

Приоритет 3.3. 
Чиста околна среда, 

приспособяване 

към изменението на 

климата, превенция 

Мярка 3.3.3. 
Превенция и 

управление на риска 

от наводнения и 

засушаване. 

Създаване на база 

Регулярно почистване 

коритото на р. Въча в 

регулацията на гр. Кричим; 

Регулярно почистване на 

отводнителни канали и дерета 

Предпроектна 

готовност 

12 месеца 1 000 000,00 лв. Регулярно почистване 

коритото на р. Въча в 

регулацията на гр. Кричим; 

Регулярно почистване на 

отводнителни канали и 
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и управление на 

риска. 

 

данни за рискови 

зони, доизграждане 

на системи за ранно 

предупреждение за 

възникващи 

опасности от 

наводнения, пожари, 

активиране на 

свлачищни райони. 

в урбанизираната част на гр. 

Кричим 

дерета в урбанизираната 

част на гр. Кричим 

Приоритет 3.3. 
Чиста околна среда, 

приспособяване 

към изменението на 

климата, превенция 

и управление на 

риска. 

 

Мярка 3.3.3. 
Превенция и 

управление на риска 

от наводнения и 

засушаване. 

Създаване на база 

данни за рискови 

зони, доизграждане 

на системи за ранно 

предупреждение за 

възникващи 

опасности от 

наводнения, пожари, 

активиране на 

свлачищни райони 

Укрепване и превенция на 

свлачищни процеси, чрез 

залесяване на местности, 

изграждане на 

противоерозионни съоръжения 

и др. 

Фаза идеен 

проект 

24 месеца 1 000 000,00 лв. Укрепване и превенция на 

свлачищни процеси, чрез 

залесяване на местности, 

изграждане на 

противоерозионни 

съоръжения и др. 

Приоритет 3.3. 
Чиста околна среда, 

приспособяване 

към изменението на 

климата, превенция 

и управление на 

риска. 

 

Мярка 3.3.3. 
Превенция и 

управление на риска 

от наводнения и 

засушаване. 

Създаване на база 

данни за рискови 

зони, доизграждане 

на системи за ранно 

предупреждение за 

възникващи 

опасности от 

наводнения, пожари, 

активиране на 

свлачищни райони 

Монтиране на КИС - контролна 

измервателна система с цел 

следене и мониторинг при 

свлачищни процеси 

Фаза идеен 

проект 

24 месеца 300 000,00 лв. Монтиране на КИС - 

контролна измервателна 

система с цел следене и 

мониторинг при свлачищни 

процеси 



ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КРИЧИМ 2021-2027 год. 
 

стр. 16 
 

Приоритет 3.3. 
Чиста околна среда, 

приспособяване 

към изменението на 

климата, превенция 

и управление на 

риска 

мярка 3.3.8. 
Изграждане на 

специализирана 

инфраструктура 

обезпечаваща 

преработката на смет 

и отпадъци – 

сепарираща 

инсталация за битови 

отпадъци 

Изграждане на претоварна 

станция за отпадъци със 

сепарираща инсталация 

Фаза идеен 

проект 

24 месеца 2 800 000,00 лв. Изграждане на претоварна 

станция за отпадъци със 

сепарираща инсталация 

  
 
   

    Общ 

индикативен 

бюджет на 

всички проекти 

51 781 054,17 

лв. 

  

 

 


