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Приложение № 1
Програма за реализация на НИРО на община Кричим за периода 2021-2027 г . :
описание на предвидените мерки и дейности

Приоритет

Мярка

Дейност/проектна
идея*

Кратко описание

Територия/з
она за
прилагане
на
интегриран
подход (зона
за
въздействие
ч**

Индикати
вен
бюджет
(без ДДС)

Източник на
финансиране

Срок за
изпълне
ние

Адмнннстрати
вна структура
(звено в
общината),
отговорно за
реализация на
мярката

2.2.2. СТ13АТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Повишаване на конкурентноспособността на местната икономика, открояване на
конкурентен местен потенциал, постигане на интелигентен и устойчив растеж, стимулиране на инвестициите в иновации,
туризъм и селеко стопанство.

Приоритет
1.1.
„Привличане
на
стратегически
инвестиции в
местната
икономика.“

Приоритет
1.1.
„Привличане
на
стратегически
ИНВССТИЦйК о
местната
икономика.“

М ярка 1.1.3
Доизграждане и
развитие на
Индустриалнат
а зона в
Кричим,
включително
осигуряване на
довеждаща и
съпътстваща
инфраструктура
М ярка 1.1.5
Насърчаване на
предприемачест
вото сред
уязвимите
групи на пазара
на труда,
включително и
социалното

Доизграждане на
Индустриална зона в
северната част на
града, включително
осигуряване на
довеждаща и
съпътстваща
ннфраструктура.

Доизграждане и
развитие на
Индустриалната зона
в северната част на
града.

♦ Предприемачест во
сред уязвимите групи
на пазара на труда;
социално
предприемачество за
безработни лица, хора
с увреждания и лица
от групи в

Насърчаване на
предприемачеството
сред уязвимите групи
на пазара на труда,
Зона 1;
включително и
Зона 2
социалното
Подзона 1
предприемачество за
безработни лица, хора
с увреждания и лица

Зона 2
Подзона i

7 000 000,00
лв.

Структурни
фондове на ЕС /
Европейска
климатична
инициатива/Нацио
нално
финансиране, ОБ,

24 месена

Дирекция
УТГРМДГХД,
отдел
ОбСКРИДОС

250 000,00 лв.

Структурни фондове на
ЕС / Европейска
климатична
инициатива/Национали
0 финансиране

6 месена

Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел ОбСКРИДОС
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предприемачест
во за
безработни
лица, хора с
увреждания и
лица от групи в
неравностойно
положение

Приоритет
1.1.
„Привличане
на
стратегически
инвестиции в
местната
икономика.“

П риоритет
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.
Миркн 1. ] .iS.
Създаване на
публичночастни
партиьорства и
инициативи за
икономическо
развитие

неравностойно
положение;
♦Обучение на
предприемачи в
придобиване на
бизнес умения по
оперативен
мениджмънт;
* Развитие на Г1ЧП за
стимулиране на
социалното
предприемачество

от групи в
неравностойно
положение;
Провеждане на
обучения в
придобиване на
бизнес умения по
оперативен
мениджмънт;
Създадени ПЧП за
стимулиране на
социалното
предприемачество

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;
изграждане на
специализирани
щандове

4. Разработвано на
общинска стратегия
за развитие на
публично-частно
партньорство;
♦ Изработване на
маркетингов профил
на община

Разработване на
общинска стратегия
за развитие на
публ ично-частно
партньорство;
Изработване на
маркетингов профил
на община

Зона 1

Зона 2;
Подзона 1
Подзона 2

1 500
000,00 лв.

Структурни
фондове на ЕС /
Европейска
климатична
инициатива/Нацио
нално
финансиране, ОБ

Главен
архитект;
Дирекция
12 месеца
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС

50 000 лв.

Структурни
фондове на ЕС /
Европейска
климатична
инициатива/Нацио
нално
финансиране, ОБ

Общинска
администрация
12 месеца - Кричим;
Общински
съвет - Кричим
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П риоритет
1.2. „Развитие
на културноисторическия
туризъм“

Мярка 1.2.1
Подкрепа за
изграждане на
специализирана
инфраструктура
за
оползотворяван
с на
туристическите
ресурси и
развитието на
различни
видове туризъм,
включително и
транспортна
инфраструктура
ДО

туристическите
обекти

Приоритет
1.2. „Развитие
на културноисторическия
туризъм“

Мярка 1.2.1
Подкрепа за
изграждане на
специализирана
инфраструктура
за
оползотворяван
е на
туристическите
ресурси и
развитието на
различни
видове туризъм,
включително и

* „По стъпките на
Цар Иван Асен II“;
+ „По следите на
древността - една
история за
ИСТОРИЯ,
КУЛТУРА И ВЯРА”;
* Модернизация на
съществуващата
туристическа
инфраструктура и
изграждане на нова;
+ Благоустрояване на
културноисторическите
обекти;
* Доизграждане и
изграждане на
транспортна
инфраструктура до
туристическите
обекти

Изграждане на места
за настаняване
(хотели) от ниска,
средна и висока
категория в община
Кричим

Реализиране на
проектни
предложения:
,JIo стъпките на Цар
Иван Асен 11“;
„По следите на
древността - една
история за
ИСТОРИЯ,
КУЛТУРА И ВЯРА”;

Структурни

Модернизация на

фондове на ЕС /

съществуващата
туристическа
инфраструктура и
изграждане на нова;
Благоустрояване на
културноисторическите
обекти;
Доизграждане и
изграждане на
транспортна
инфраструктура до
туристическите
обекти

Изграждане на места
за настаняване
(хотели) от средна и
висока категория в
община Кричим

Зона 2
Подзона 2

Зона 2
Подзона 2

Европейска
климатична
инициатива/Нацио
напно
финансиране; ОБ

Структурни
фондове на ЕС /
Европейска
климатична
инициатива/Нацио
нално
финансиране; ОБ;
Частни инвестиции

Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС

Главен
архитект;
Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС
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транспортна
инфраструктура
до
туристическите
обекти

Приоритет
1.2. „Развитие
на културноисторическия
туризъм“

Приоритет
1.2. „Развитие
на културноисторическия
туризъм“

Мярка 1.2.1
Подкрепа за
изграждане на
специализирана
инфраструктура
за
оползотворя ван
е на
туристическите
ресурси и
развитието на
различни
видове туризъм,
включително и
транспортна
и нфраструктура
до
туристич еските
обекти

Изграждане на
съпътстваща
туристическа
инфраструктура до
природни
забележител ности
(заслони, беседки,
пейки, указателни
табели и др.

Изграждане на
съпътстваща
туристическа
инфраструктура до
природни
забележ ителности
(заслони, беседки,
пейки, указателни
табели и др.

Мярка 1.2.3
Създаване и
развитие на
регионален
туристически
продукт

+ Разработване на
туристически
продукти;
+ Разработване на
информационни
материали;
* Представяне на
общината като
туристическа
дестинация на
национални и
регионални форуми

Развитие на вилна
зона „Черешево”,
чрез предлагане на
Общински
туристически
продукти след
влизане в сила на
новия Обш
устройствен план на
община Кричим

Структурни
фондове на ЕС /
Европейска
климатична
инициатива/Нацио
нално
финансиране; ОБ;

Зона 2
Подзона 2

Зона 2
Подзона 2

500 000,00
лв.

Структурни
фондове на ЕС /
Европейска
климатична
и н ициати ва/Нацио
нално
финансиране

Главен
архитект;
Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС

Главен
Архитект,
Дирекция
12 месеца
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС
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Прииршет
1.2. „Развитие
на културноисторическия
туризъм“

Мярка 1.2.3
Създаване и
развитие на
регионален
туристически
продукт

Утвърждаване и
разширяване на
културните и
самодейни форми и
превръщането на НЧ
,Д1робуда-1912 г.” в
културен център с
регионално значение

Приоритет
1.2. „Развитие
на културноисторическия
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.

Приоритет
1.2. „Развитие
на културноисторическия
туризъм“

Мярка 1.2.7.
Сътрудничеств
о със съседни
общини и
включване на
община Кричим
в общи
туристически
маршрути.

Разработване на
съвместни проекти
със съседни общини
от областта за
създаване на нови
тематични и смесени
туристически
маршрути/ пакети/про
грам и, включващи
разнообразни ресурси
и атракции в района.

Утвърждаване и
разширяване на
културните и
самодейни форми и
Зона 1
превръщането на НЧ
„Пробуда- 1912 г.” в
културен център с
регионално значение
модернизиране на
интернет страницата
на общината с
интегриране на ГИСбазираната система за
туристическа
информация
позволяваща
интуитивно
Зона 2
запознаване с
Подзона 2
обектите и планиране
на потенциални
посещения;
ефективно използване
на социалните мрежи
и други съвременни
форми на
комуникация.
Разработване на
съвместни проекти
със съседни общини
от областта за
създаване на нови
тематични и смесени
туристически
маршрути/пакети/про
грами, включващи
разнообразни ресурси
и атракции в района.

Зона 3

100 000,00
лв

Национално
финансиране/ОБ

Структурни
фондове на ЕС /
Европейска
200 000,00 лв. климатична
ин ициатива/Нацио
нално
финансиране

Структурни
фондове на ЕС /
Европейска
климатична
инициатива/Нацио
нално
финансиране

2021
2027

2021
2027

2021
2027

Общинска
администрация/
НЧ „Пробуда1912г.“

Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС

Главен
Архитект,
Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС
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М ярка 1.3.1.

Подкрепа на
Приоритет
предприятията
1.3.
за адаптиране
„Повишаване и на човешките
адекватност на ресурси в
квалификацият приоритетни
а на работната отрасли, вкл. за
ръка“
заетост на
„зелени”
работни места.

* Разработване на
фирмени стратегии и
мерки за управление
във връзка с
възрастта (активно
остаряване);
А Реорганизация на
производствения
процес с въвеждане
на принципите на
кръгииаш икономика
- рециклиращи
технологии,
стандартизиране в
областта на околната
среда и насърчаване
на екоиновациите

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

Зона 2
Подзона 1

Структурни
фондове на ЕС /
Национално
финансиране

2021
2027

Главен
Архитект,
Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС

Зона 1

Структурни
фондове на ЕС /
Национално
финансиране

2021
2027

Общинска
администрация
- Кричим

Участие в
Национални
програми в т.ч.
програма "Заетост и
обучение на хора с
трайни увреждания" и Зона 1
в регионална
Зона 2
програма за временна
заетост на хора с
ниска степен или без
степен на
образование;

Структурни
фондове на ЕС /
Национално
финансиране

2021
2027

М ярка 1.3.2.

Предоставяне
на услуги и
гъвкаво
„Повишаване и
обучение за
адекватност на
квалификацият насърчаване на
ученето през
а на работната
целият живот и
ръка“
заетостта сред
уязвими групи.
Приори !trl
1.3.

Предоставяне на
услуги и гъвкаво
обучение за
насърчаване на
ученето през целият
живот и заетостта
сред уязвими групи.

М ярка 1.3,2.

Предоставяне
на услуги и
гъвкаво
„11овишаване и
обучение за
адекватност на
насърчаване на
квалификацият
ученето през
а на работната
целият живот и
ръка“
заетостта сред
уязвими групи.
П риоритет
1J.

Съвместни дейности
по намиране и
активиране на
неактивни лица с
ДБТ, АЗ и др.

Прилагане на
модерни подходи за
обучение и
мотивация на
младежи;

Общинска
администрация
Кричим/ДБТ/АЗ
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Участие в
Национална програма
"Активиране на
неактивни лица"
мярка
1.3.3.
Подобряване на
знанията
и
уменията
на
П риоритет
заети лица кад
1.3. **
54
г.
и
„Повишаване и
подобряване на
адекватност на
и
квалификацият знанията
на
а на работната уменията
ръка“
заети лица със
средно и пониско
образование.
Мярка 1.3.5.
Повишаване
Приоритет
информираност
1.3.
та и
„Повишаване и
професионална
адекватност на
та
квалкфнкацкят
квалификация
а на работната
на заетите в
ръка“
селското
стопанство

Дейности, свързани с
подобряване
на
знанията и уменията
на заети лица над 54 г.
и подобряване
на
знанията и уменията
на заети лица със
средно и по-ниско
образование.

Информираност за
прог рами за
финансиране на
земеделски
производители за
насърчаване
развитието на
биологично
земеделие;

Дейности, свързани с
гтодебряпане ттз
знанията и уменията
на заети лица над 54
г. и подобряване на
знанията и уменията
на заети лица със
средно и по-ниско
образование

Зона 1

Структурни
фондове на ЕС /
Национално
финансиране

Оказване на помощ
на местните
земеделски
производители при
изготвяне на проекти
и документи за
кандидатстване за
финансиране по
програми към "ДФЗ"

Зона 1

Национално
фикансиране/ДФЗ

2021
2027

Общинска
администрация
- Кричим

Общинска
администрация
- Кричим
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Мярка 1.3.5.
Повишаване
Приоритет
информираност
1.3.
та и
„Повишаване и
професионална
адекватност на
та
квалификацият
квалификация
а на работната
на заетите в
ръка“
селското
стопанство

Оказване на помощ
на местните
Административна
земеделски
подкрепа при
производители при
стартиране на
изготвяне на проекти
инициативи за
и документи за
екологично земеделие кандидатстване за
финансиране по
програми към "ДФЗ"

Национално
финансиране/ДФЗ

Зона 1

2021
2027

Общинска
администрация
- Кричим

2.2.3. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Съхраняване на човешкия потенциал, качествено образование, устойчива заетост,
здравеопазване, култура, намаляване на социалните неравенства, равен достъп и подобряване качеството на публичните
услуги за населението.

Приоритет
2.1.
„Повишаване
качеството на
предоставянит
е здравни и
социални
услуги“

Мйрка 2.1.1.
Социално
включване и
равни
възможности,
подобряване на
съшествуващит
е социални
услуги в
общността и
създаване на
нови социални
услуги.

Подкрепа на процеса
за дългосрочна грижа
за възрастни и хората
с увреждания, чрез
създаване на
социални и
интегрирани здравносоциални услуги,
включително и
подкрепящи услуги,
услуги за дневна
грижа, услуги за
резидентна грижа,
подкрепа на мерки за
превенция на
институ ционал иза ция
та и др.

Реализиране на
проекти по
европейски и
национални програми
Зона 1
за социално
подпомагане на лица
в неравностойно
положение

1 000
000,00 лв.

Структурни
фондове на ЕС /
Национално
финансиране

2021
2027

Общинска
администрация
- Кричим

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КРИЧИМ 2021-2027 год.
♦Организиране на
периодични
Мярка 2.1.2.
профилактичен
Превенция на
скрининг за социално
Приоритет
здравето и
значими болести;
2.1.
здравната
♦ Провеждане на
„Повишаване
култура на
кампании за
качеството на
населението,
утвърждаване
на
предоставяни?
възможности за здравословния начин
е здравни и
изграждане на
на живот и
социални
ЯАПТНЧ
viik-uiim
iiuiiHIiiUuUliC
1Ш
услуги"
медицинска
сексуалната култура,
помощ,
с приоритет върху
малцинствени групи
от населението
+ Прилагане на
модерни подходи за
обучение и
мотивация на
младежи
Мярка 2.1.3.
* Изготвяне на
Подкрепа за
училищни програми
интеграция на
за превенция на
маргинализиран
Приоритет
ранното напускане на
и общности
2.1.
училище
чрез прилагане
„Повишаване
+ Обогатяване на
на модерни
качеството на
формите на
подходи за
предоставянит
ннтсркултурно
обучение и
е здравни и
образование
мотивация на
социални
* Провеждане на
младежи,
услуги“
специализирани
обогатяване на
обучения за учители
формите на
интеркултурног 4* Осигуряване на
стажове на местни
о образование.
младежи
* Кампании за
толерантност и
намаляване на
агресията

Организиране на
периодични
профилактичен
скрининг за социално
значими болести;
Провеждане на
кампании за
утвърждаване на
здравословния начин
на живот и
повишаване на
сексуалната култура,
с приоритет върху
малцинствени групи
от населението

Зона t

500 000,00
лв

Организиране на
съвместни
инициативи с БЧК,
РЗИ и други мед.
2021
организации за
2027
профилактични
прегледи на
населението б
общината

Зона 1

100 000,00
лв.

Структурни
фондове на ЕС /
Национално
финансиране; ОБ

2021
2027

Общинска
администрация
- Кричим

Общинска
администрация
- Кричим
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Приоритет
2.1.
„Повишаване
качеството на
предоставянит
е здравни и
социални
услуги“

Мярка 2.1.4.
Създаване на
съпътстващи
специализирани
и
консултативни
социални
услуги за лица с
увреждания

Приоритет
2.1.
„Повишаване
качеството на
предоставянит
е здравни и
социални
услуги“

♦ Подобряване на
материалната база и
разширяване на
Мярка 2.1.5.
обхвата на Домашен
Подобряване на социален патронаж;
общинската
♦ Обновяване,
социална
оборудване и
инфраструктура рехабилитация на
сгради и дворно
пространство на
ДЦСХ;

Приоритет
2.1.
„Повишаване
качеството на
предоставянит
е здравни и
социални
услуги“

Мярка 2.1.5.
Подобряване на Доизграждане на
общинската
Комплекс за
социална
социални услуги
инфрастру ктура

♦Осигуряване на
възможности за
социален живот на
възрастните хора и
хората с увреждания
♦ Подпомагане на
деца с увреждания и
деца с тежки
социални проблеми

Осигуряване на
възможности за
социален живот,
осмисляне на
свободното време,
взаимопомощ и
подкрепа;
Услуги, свързани с
материално
подпомагане /храна,
дрехи, нам пере и и
др./за деца с
увреждания и в
случай на тежки
социални проблеми

Основен ремонт и
благоустрояване на
сгради и прилежащи
дворни пространства

Зона 1

Структурни
фондове на ЕС /
Национално
финансиране/ОБ

Зона 1

Структурни
фондове на ЕС /
Национално
финансиране/ОБ

Проектиране и
Зона 1
доизграждане на КСО

650 000,00лв

1 500 ООО.ООл
В

Структурни
фондове на ЕС /
Национално
финансиране/ОБ

2021-2027

Общинска
администрация
- Кричим

2021
2027

Главен
Архитект,
Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС

2021
2027

Главен
Архитект,
Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС
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Реконструкция,
М ярка 2.2.1.
преустройство,
Осшуряваяе на
Приоритет
обновяване и
условия за
2.2. Качествено
оборудване на сгради
равен достъп до
образование за
и рехабилитация на
качествено
всеки.
дворни пространства
образование и
на детски градини и
обучение.
училища
♦Провеждане на
дейности в училище
за консултиране,
развитие на
М ярка 2.2.1.
родителския
Осигуряване на капацитет и уменията
Приоритет
условия за
за отговорно
2.2. Качествено
равен достъп до родителство.
образование за
качествено
♦ Провеждане на
всеки.
образование и
лекции и дискусии в
обучение.
часа на класа,
организиране на
междуучилищни
прояви и инициативи
на общинско ниво

Работа по Механизма
за съвместна работа
М ярка 2.2.2.
на институциите по
Придобиване на обхващане и
Приоритет
образователни
включване в
2.2. Качествено
и
образователната
образование за
професионал ни система на деца и
всеки.
умения за
ученици в
пазара на труда. задължителна
предучилищна и
училшцна възраст

Реконструкция,
преустройство,
обновяване и
оборудване на сгради
и рехабилитация на
дворни пространства
на детски градини и
училища

Зона I

1000 000,00
ЛВ.

Дейности по
консултиране,
дискутиране и т.н.

Зона 1

100 000,00
лв

Съвместна работа на
институциите по
обхващане и
включване в
образовател ната
система на деца и
ученици в
задължителна
предучилищна и
училищна възраст и
създаване на условия
за всяко дете да
израства като
личност, според
своите желания,

Зона 1

100 000,00 лв.

Структурни
фондове на ЕС /
Национално
финансиране/ОБ

2021
2027

Главен
Архитект,
Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС

Структурни
фондове на ЕС /
Национално
финансиране/ОБ

2021
2027

Общинска
администрация
- Кричим

Национално
финансиране/ОБ

2021-2027

Общинска
администрация
- Кричим
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възможности и
приоритети

Мярка 2.2.2.
Приоритет
2,2. Качествено
образование за
всеки.

Придобиване на
образователни
и
професионални
умения за
пазара па труда.

Съгласуване на
държавния планприем по професии и
специалности,
съобразени с
потребностите на
местната ихопомика

Провеждане на
регулярни срещи с
бизнеса за
съгласуване на
държавния планприем по професии и
специалности,
съобразени с
потребностите на
местната икономика

Предоставяне на
обучение през целия
живот от ИПА и
НСОРБ

Проведени обучения
за учене през целия
живот

Зона 1

30 000,00 лв

Национално
финансиране/ОБ

2021-2027

Общинска
администрация
- Кричим

Мярка 2.2.2.
Придобиване на
Приоритет
образователни
2.2. Качествено
и
образование за
професионални
всеки.
умения за
пазара на труда.

Мярка 2.2.3.
Прилагане на
ефективни
Приоритет
мерки за
2.2. Качествено
включване на
образование за
децата от
всеки.
уязвимите
групи към
образование

♦Изготвяне на
училищни програми
за превенция на
ранното напускане на
училище
★Обогатяване на
формите на
интеркултурно
образование
Изготвени програми;
* Провеждане на
Проведени обучения
специализирани
и кампании
обучения за учители
♦Осигуряване на
стажове на местни
младежи
♦ Кампании за
толерантност и
намаляване на
агресията

Зона 1

Зона 1

100 000,00 лв

100 000,00 лв

Национално
финансиране/ОБ

Национално
финансиране/ОБ

Общинска
администрация
2021-2027
Кричим/училищ
а

Общинска
администрация
2021-2027
Кричим/училищ
а
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М ярка 2.23.
Прилагане на
ефективни
Приоритет
мерки за
2.2. Качествено
включване на
образование за
децата
от
всеки.
уязвимите
групи към
образование

М ярка 2.2.4.
Постигане на
гъвкавост на
образователнат
Приоритет
а система
2.2. Качествено
спрямо
образование за
промените и
всеки.
изискванията на
бизнеса и
местните
пазари на труда.
М ярка
2.2.5.
Разширявапето
на
дуалното
обучение
и
увеличаване на
Приоритет
възможностите
2.2. Качествено
за
образование за
осъществя ванет
всеки.
о
му
по
различни
професии,което
да е съобразено
с потребностите

Насърчаване на
младежки дейности и
инициативи и на
доброволчеството,
като основа на
активното
Проведени
гражданство инициативи и
организиране и
кампании на
провеждане на акции
доброволчество
за залесяване,

Национално
финансиране/ОБ

Зона 1

Общинска
администрация
2021-2027

Кричим/училищ
а

почиствано на важни

обществени и
културни обекти,
дарителски кампании
и др.
♦Обучителни
курсове за
квалификация и
преквалификация на
безработни лица
АОбучителни
курсове за
квалификация и
преквалификация на
работещи

Проведени обучения
и курсове

* Въвеждане на
паралелки с дуална
система на обучение;
АЗанимания по
интереси за
стимулиране
развитието на
личностни качества,
социални ;; творчески
умения

Провеждане на
информационни и
рекламни кампании
за въвеждане на
паралелки с дуална
система на обучение

Зона 1
Зона 2

Зона i

Национално
финансиране/ОБ

50 000,00 лв

Национално
финансиране/ОБ

Общинска
администрация
2021-2027

Кричим/училищ
а/БТ „Родопи“

Общинска
администрация
2021-2027

Кричим/училищ
а

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КРИЧИМ 2021-2027 год.
на бизнеса на
общинско ниво.
М ярка
2.2.6.
Подкрепа
за
бърз преход от
училище
и
безработица
към работа и
успешно
включване
в
Приоритет
активен
2.2. Качествено
икономически
образование за
живот, в т.ч.
всеки.
чрез
стажове,
чиракуване,
професионално,
неформално и
самостоятелно
обучение
и
придобиване на
умения.

♦Осигуряване на
стажове на местни
младежи
♦ Кампании за
толерантност и
намаляване на
агресията
♦ Индивидуална и
групова работа при
установени
затруднения в
усвояването на
учебния материал и
установяване на
специфични
потребности;
♦Обучение на
младежи за
предприемачество

Осигурени стажове;
проведени кампании;
Разкрити ресурсни
кабинети

Зона 1

М ярка
2.3.1.
Подобряване на
П риоритет
квалификацията
2.3. Повишено и
ниво на
ком петентности
компетентност, те
на
мотивация и
служителите от
ангажираност
общинската
на
администрация,
служителите.
чрез участие в
специализирани
обучения.

Провеждане на
специализирани
обучения с цел
повишаване на
квалификацията на
административните
служители

Проведени
специализирани
обучения

Зона 1

100 000,00 лв

too 000,00 ла

Общинска
администрация

Национално
финансиране/ОБ

2021-2027

Национално
финансиране/ОБ

2021-2027

Кричим/училищ
а

Общинска
администрация
- Кричим
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Приоритет
2.3. Повишено
ниво на
компетентност,
мотивация и
ангажираност
на
;служителите.

Приоритет
2.3. Повишено
ниво на
компетентност,
мотивация и
ангажираност
па
служителите.

Приоритет
2.3. Повишено
ниво на
компетентност,
мотивация и
ангажираност
на
служителите.

Мярка
2.3.1.
Подобряване на
квалификацията
и
компетентности
те
на
служителите от
общинската
администрация,
чрез участие в
спсцнализнрани
обучения.
Мярка 2.3.2.
Внедряване на
система за
оценка и
развитие на
човешките
ресурси в
общинска
администрация.

мярка 2.3.3.
Разширяване
обхвата на
услуги
прилагани по
електронен път.

Обучение на
адм ин истрати в ните
кадри за измененията
в законодателната и
нормативната уредба

Проведени обучения

Зона I

100 000,00 лв Национално
финансиране/ОБ

2021-2027

Общинска
администрация
- Кричим

Разработване и
внедряване на
система за оценка и
развитие на
човешките ресурси

Разработена и
внедрена система за
оценка и развитие на
човешките ресурси

Зона 1

45 000,00
лв.

Национално
финансиране/ОБ

2021
2027

Общинска
администрация
- Кричим

Брой
нововъведени
Зона 1
електронни услуги

50 000,00
лв

Национално
финанси ранс/ОБ

2021
2027

Общинска
администрация
- Кричим

♦ Разширяване на
обхвата на
предоставяните
електронни услуги.
♦ Популяризиране на
възможностите за
гражданите да

ползват електронните
услуги на Община
Кричим, включително
чрез държавна
облачна структура.
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Мярка
2.3.4.
Разработване и
прилагане
на
политика
за
управление на
Приоритет
ИКТ
в
2.3. Повишено
съответствие
ниво на
със
компетентност,
стратегическите
мотивация и
и оперативните
ангажираност
цели
на
на
общината
и
служителите.
общата рамка за
въвеждане
на
електронното
правителство.

Приоритет
2.3. Повишено
ниво на
компетентност,
мотивация и
ангажираност
на
служителите.

Мярка
2.3.5.
Усвояване
на
добри практики
и подобряване
на уменията за
управление на
проекти

♦ Цифровизиране на
регистрите и
архивите,
доизграждане на
информационни
системи за
управление на
администрацията и
развитие на еуправление.
♦ Осигуряване на
компютърна техника
и управление.

♦ Повишаване на
институционалния и
адм ин истративния
капацитет на
служителите,
подобряване на
процедурите и
практиките за
планиране,
контролиране и
отчетност на
дейността в
структурните звена на
общинска
администрация;
♦Обмен на добри
практики

Брой цифровизирани
регистри; доизградена
информационна
система;
Зона 3
допълнително
осигурена
компютърна техника

200 000,00
лв

Национално
финансиране/ОБ

2021
2027

Общинска
администрация
- Кричим

Зона 1

200 000,00
лв

Национално
ф инане иране/ОБ

2021
2027

Общинска
администрация
- Кричим

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

М ji |mu
2.4.1.
Опазване
на
паметниците на
Приоритет
културното
2.4, Подкрепа
наследство,
за културните
включително
институции.
реставрация,
Достъп до
спорт и услуги. консервация и
социализация.

Мярка
2.4.1.
Опазване
на
паметниците на
Приоритет
културното
2.4. Подкрепа
наследство,
за културните
включително
институции.
реставрация,
Достъп до
спорт и услуги. консервация и
социализация.
Мярка
2.4.1.
Опазване
на
паметниците на
Приоритет
културното
2.4. Подкрепа
наелсдство,
за културните
включително
институции.
реставрация,
Достъп до
спорт и услуги. 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

Разработен план за
опазване
и
управление на НКН;
Осигурен
публичен Зона 1;
ресурс за опазване, Зона 2
поддържане
и Подзона 2
възстановяване
на
културното
наследство

450 000,00
лв

Национално
финансиране/ОБ

2021
2027

Общинска
администрация
- Кричим

Съдействие между
администрацията на
РИМ и общинска
администрация за
организиране на
археоло гическ и
разкопки

Реализирано
съдействие

Зона 2
Подзона 2

200 000,00
лв

Национално
финансиране/ОБ

2021 2027

Общинска
администрация
Крнчим/РИМ

Зона 1

100 000,00
лв

Национално
финансиране/ОБ

2021
2027

Общинска
администрация
- Кричим/РИМ

Обособяване на
постоянно действаща Реализирано
музейна сбирка/музей обособяване
с местно значение

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КРИЧИМ 2021-2027 год.
М ярка
2.4.2.
Приоритет
Основен ремонт
2.4. Подкрепа
на ограден фонд
за културните
и превръщане
институции.
на Читалището
Достъп до
в притегателен
спорт и услуги. център
за
обществеността
М ярка
2.4.2.
Основен ремонт
Приоритет
на ограден фонд
2,4. Подкрепа
и превръщане
за културните
на Читалището
институции.
в притегателен
Достъп до
център
за
спорт и услуги.
обществеността
М ярка
2.4.2.
Приоритет
Основен ремонт
2.4. Подкрепа
на сграден фонд
за културните
и превръщане
институции.
на Читалището
Достъп до
в притегателен
спорт и услуги. център
за
обществеността
Мярка
2.43.
Приоритет
поддържане и
2.4. Подкрепа
обогатяване на
за културните
културната
институции.
и нфрастру ктура
Достъп до
Общински
спорт и услуги.
младежки дом

Основен ремонт на
сграда на НЧ
„Пробуда-1912г.‘\ гр.
Кричим

Извършен
ремонт

основен

Зона 1

Стимулиране на

Осъществяване
дейности

на
по

самодейни състави

подпомагане

на

към читалищата,
посредством
закупуване на
костюми, техника или
осигуряване на
средства за транспорт
за изяви

читалищното
настоятелство
с
експертна помощ за Зона 1
подготовка,
разработване
и
изпълнение
на
проекти с различно
финансиране

Организиране,
популяризиране и
утвърждаване на
ежегодно културно
събитие - емблема на
културното
наследство на община
Кричим
Основен ремонт на
сграден фонд на
Общински младежки
дом и прилежащи
дворни площи

Утвърждаване на НЧ
„Пробуда - 1912 г “
като организатор и Зона 1
домакин
на
ежегодното събитие

Извършен
ремонт

основен

Зона 1

1000 000,0
0 лв

Структурни
фондове на ЕС /
Национално
финансиране/ОБ

2021
2027

Главен
Архитект,
Дирекция
УТГРМДТХД
отдел
ОбСКРИДОС

200 000,00
лв

Структурни
фондове на ЕС /
Национално
финансиране/ОБ

2021
2027

Общинска
администрация
- Кричим

100 000,00
лв

Структурни
фондове на ЕС /
Национално
финансиране/ОБ

2021
2027

Общинска
администрация
- Кричим/НЧ
„Пробуда1912г“, гр.
Кричим

Структурни
1 000 000,0 фондове на ЕС /
0 лв
Национално
финансиране/ОБ

2021
2027

Гланен
Архитект,
Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС
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мярка
2.4.4.
Подобряване на
Приоритет
спортната
2.4. Подкрепа
инфраструктура
за културните
и изграждане и
възстановяване
институции.
Достъп до
и поддържане
спорт и услуги. на
зони
за
обществен
отдих и спорт.
мярка

Благоустрояване на
междублоковите
пространства и
обособяване на зони
за обществен отдих

Благоустроени
междублокови
пространства

Зона 1

Структурни
фондове на ЕС /
Национално
финансиране/ОБ

2021
2027

Общинска
администрация
- Кричим

Структурни
фондове на ЕС /
Национално
финансиране/ОБ

2021
2027

Общинска
администрация
- Кричим

2.4.4.

Подобряване на
спортната
Приоритет
2.4. Подкрепа
инфраструктура
за културните
и изграждане и
институции.
възстановяване
Достъп до
и поддържане
спорт и услуги. на
зони
за
обществен
отдих и спорт.
мярка
2.4.4.
Подобряване на
Приоритет
спортната
2.4. Подкрепа
инфраструктура
за културните
и изграждане и
институции,
възстановяване
Достъп до
и поддържане
спорт и услуги. па
зони
за
обществен
отдих и спорт.
мярка
2.4.4.
Приоритет
Подобряване на
2.4. Подкрепа
спортната
за културните
инфраструктура
институции.
и изграждане и
Достъп до
възстановяване
спорт и услуги. и поддържане
на
зони
за

Осигуряване на
финансова и
институционална
подкрепа на
спортните клубове в
общината

Основен ремонт и
реконструкция на
градски стадион
„Христо Ботев“

Благоустрояване на
парк „Ливингстън“ и
превръщането му в
зона за обществен
отдих

Популяризиране
и
подкрепа
на
спортните клубове в
общината за развитие Зона I
на детско-юношеския
спорт
и високото
спортно майсторство

100 000,00
лв

Извършване
основен ремонт

Структурни
1 500 000,0 фондове на ЕС /
0лв
Национално
финансиране/ОБ

Извършване
благоустрояване

на

на

Зона 1

Зона 1

500 000,00
лв

Структурни
фондове на ЕС /
Национално
финансиране/ОБ

2021
2027

Главен
Архитект,
Дирекция
УТГРМДТХД,

отдел
ОбСКРИДОС

2021
2027

Главен
Архитект,
Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КРИЧИМ 2021-2027 год.
обществен
отдих и спорт.

Приоритет
2.4. Подкрепа
за културните
институции.
Достъп до
спорт и услуги.

Приоритет
2.4. Подкрепа
за културните
институции.
Достъп до
спорт и услуги.

Приоритет
2.4. Подкрепа
за културните
институции.
Достъп до
спорт и услуги.

Приоритет
2.4. Подкрепа
за културните
институции.
Достъп до
спорт и услуги.

м ярка
2.4.4.
Подобряване на
спортната
инфраструктура
и изграждане и
възстановяване
и поддържане
на
зони
за
обществен
отдих и спорт.
мярка
2.4.4.
Подобряване на
спортната
инфраструктура
и изграждане и
възстановяване
и поддържане
на
зони
за
обществен
отдих и спорт.
м ярка
2.4.4.
Подобряване на
спортната
и нфрастру кту ра
и изграждане и
възстановяване
и поддържане
на
зони
за
обществен
отдих и спорт.
м ярка
2.4.4.
Подобряване на
спортната
инфраструктура
и изграждане и
възстановяване
и поддържане

Благоустрояване на
парк „Европа“ и
превръщането му в
зона за обществен
отдих

Извършване
благоустрояване

на

Зона 1

Изграждане на две
многофункционални
детски площадки

Изграждане
на
многофункционални
Зона 1
дстски площадки

Структурни
1 500 000,0 фондове на ЕС /
0 лв
Национално
финансиране

50 000,00
лв

Национално
финансиране/ОБ

Основен ремонт на
закрит плувен басейн

Основен ремонт на
закрит плувен басейн
на
СУ
„П.
Р. Зона !
Славейков“,
гр.
Кричим

700 000,00
лв.

Структурни
фондове на ЕС /
Национално
финансиране

Изграждане на две
нови спортни
площадки

Изграждане на две
нови
спортни
площадки за фитнес
на
открито; Зона !
утвърждаване
на
съществуващите
и
създаване на нови

Структурни
f 000 000,0 фондове на ЕС /
0 лв
Национално
финансиране

2021
2027

Главен
Архитект,
Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС

2021
2027

Главен
Архитект,
Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС

2021
2027

Главен
Архитект,
Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС

2021
2027

Главен
Архитект,
Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС
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на
зони
за
обшествен
отдих и спорт.

спортни клубове и
занимания
по
интереси

Мярка
2.4.4.
Подобряване на
Приоритет
спортната
2.4. Подкрепа
инфраструктура
за културните
и изграждане и Основен ремонт на
институции.
възстановяване физкултурен салон
Достъп до
и поддържане
спорт и услуги. на
зони
за
обществен
отдих и спорт.
М ярка
2.4.5.

Приоритет
2.4. Подкрепа
за културните
институции.
Достъп до
спорт и услуги.

Поддържане на
открити
и
закрити
спортни площи
за насърчаване
на
масовия
спорт
и
провеждането
на
масови
спортни
събития.

М ярка

П риоритет
2.4. Подкрепа
за културните
институции.
Достъп до
спорт и услуги.

събития.

Структурни
1 500 000,0 фондове на ЕС /
0 лв
Национално
финансиране

2021
2027

Главен
Архитект,
Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС

Ежегодно
обогатяване и
изпълнение на
календара на
спортните дейности
на община Кричим

Популяризиране
на
масовия спорт чрез
провеждане на масови
Зона 1
спортни мероприятия
с
общински
и
регионален характер

100 000,00
лв

Структурни
фондове на ЕС /
Национално
финансиране/ОБ

2021
2027

Общинска
администрация
- Кричим

Подобряване на
условията и
качествата на
училищната спортна
база

Поддръжка
на
училищните
физкултурни салони и Зона 1
прилежащи площи за
спорт на открито

200 000,00
лв

Структурни
фондове на ЕС /
Национално
финансиране/ОБ

2021
2027

Главен
Архитект,
Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС

2.4.5.

Поддържане на
открити
и
закрити
спортни площи
за насърчаване
на
масовия
спорт
и
провеждането
на
масови

спортни

Основен ремонт на
физкултурен салон на
Зона 1
СУ „П. Р. Славейков“,
гр. Кричим

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КРИЧИМ 2021-2027 год.
Мярка
2.4.6.
Утвърждаване
на физическото
възпитание
и
Приоритет
спорт
като
2.4. Подкрепа
средство
за
за културните
здравословен
институции.
начин на живот
Достъп до
и
превенция
спорт и услуги.
срещу
негативните
явления
сред
подрастващите.

Утвърждаване на
физическата
активност и спорта
като здравословен
начин на живот и
превенция срещу
негативните явления
сред подрастващите

Популяризиране
и
утвърждаване
на
физическата
активност и спорта
като
здравословен Зона 1
начин на живот като
превенция
срещу
негативните явления
сред подрастващите

50 000,00
лв

Структурни
фондове на ЕС /
Национално
финансиране/ОБ

2021
2027

Общинска
администрация
- Кричим

2.2.4. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Опазване на природната и подобряване на селищната среда в съответствие със
съвременните урбанистични и екологични изисквания, балансирано развитие на територията.

Приоритет 3.1.
Развитие
на
енергийната
инфраструктур
а.
Енергийна
ефективност.
Управление на
отпадъците.
Приоритет 3.1.
Развитие
на
енергийната
инфраструктур
а.
Енергийна
ефективност.
Управление на
отпадъците.

Мярка
3.1.1.
Насърчаване
използването на
енергията
от
възобновяеми
източници.

Мярка
3.1.1.
Насърчаване
използването на
енергията
от
възобновяеми
източници

Обследване на ЕЕ на
адм ин истратив на,
културна и спортна
инфраструктура, и
паспортичация на
сградите - общинска
собственост

Обследване на ЕЕ на
адм ин истратив на,
културна и спортна
инфраструктура,
и Зона 1
паспортизация
на
Сградите - общинска
собственост

150 000,00
лв

Инсталиране на
системи използващи
ВЕИ в сградиобщинска
собственост

Инсталиране
на
системи използващи
ВЕИ
в
сгради- Зона 1
общинска
собственост

Структурни
I 500 000,0 фондове на ЕС /
0 лв
Национално
финансиране/ОБ

Структурни
фондове на ЕС /
Национално
финанс иране/ОБ

2021
2027

Главен
Архитект,
Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС

2021
2027

Главен
Архитект,
Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС

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

Приоритет 3.1.
Развитие
на
енергийната
инфраструктур
а.
Енергийна
ефективност.
Управление на
отпадъците.

Мярка
3.1.1.
Насърчаване
използването на
енергията
от
възобновяеми
източници

Приоритет 3.1.
Развитие
на
енергийната
инфраструктур
а.
Енергийна
ефективност.
Управление на
отпадъците.

Мярка
3.1.1.
Насърчаване
използването на
енергията
от
възобновяеми
източници

Приоритет 3.1.
Развитие
на
енергийната
инфраструктур
а.
Енергийна
ефективност.

Мярка
3.1.2.
Подобряване на
енергийната
ефективност на
уличното
осветление
( у о ),

Насърчаване
на
зелените инвестиции
и
подкрепа
за
внедряване
на
Насърчаване на
енергийно ефективни
зелените инвестиции практики
и
и подкрепа за
иновационни
внедряване на
технологии в бизнеса Зона 1
енергийно ефективни и
осигуряване на Зона 2
практики и
адекватни разпоредби
иновационни
в
местната
технологии в бизнеса нормативна уредба за
административно
стимулиране
на
бизнеса за използване
на ВИИ
Провеждане
на
информационни
кампании
с
цел
изграждане
на
Провеждане на
култура за енергийно
информационни
поведение
сред
кампании и създаване гражданите
и
на консултативен
учениците
и
Зона 1
механизъм за
популяр из ираие
техническа помощ на използването на ВЕИ
домакинствата за
в частни жилищни
използване на ВЕИ
сгради - природен газ,
биомаса, енергия от
слънцето - слънчеви
колектори
и
фотоводтаици
Подмяна на уличното,
Подмяна на уличното
фасадното
и
осветление с
парковото осветление Зона !
енергсс пестя ващя лед
с енергоспестяващи
лампи
лед лампи

Общинския
бюджет

10 000,00
лв

322 000,00
лв

Общинския
бюджет

ЕСКО договор

2021
2027

Главен
Архитект,
Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС/
Общински
съвет - Кричим

2021
2027

Главен
Архитект,
Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС/
Общински
съвет - Кричим

2021
2027

Главен
Архитект,
Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС
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Управление на фасадното
отпалъните.
парковото
осветление.

Приоритет 3.1.
Развитие
на
енергийната
инфраструктур
а.
Енергийна
ефективност.
Управление на
отпадъците.

Приоритет 3.1.
Развитие
на
енергийната
инфраструктур
а.
Енергийна
ефективност.
Управление на
отпадъците.

и

Мярка
3.1.3.
Оптимизиране
събирането
и
третирането на
отпадъци
и
внедряване на
съвременни
технологии за
разделно
събиране,
предварително
третиране,
компостиране
на
биоразградимит
е отпадъци, с
цел повишаване
на количествата
рециклирани
отпадъци
и
стимулиране на
повторната
употреба.
Мярка
3.1.3,
Оптимизиране
събирането
и
третирането на
отпадъци
и
внедряване на
съвременни
технологии за
разделно

Подобряване на
организацията на
събирането на
отпадъци и
разширяване на
разделното събиране
на отпадъци и
пластмаса,
включително
биоотпадъци с цел
висока степен на
улавяне на годните за
рециклиране
отпадъци.

Закриване на
сметище

Повишен контрол от
местната
власт
и
информиране
на
населението
при Зона !
изхвърляне
на
видовете отпадъци;

Закриване
рекултивация
общинско сметище
битови отпадъци в
„Сух дол”

и
на
Зона 2
за
Подзона 2
м.

Общинския
бюджет

Структурни
2 544 000,0 фондове на ЕС /
0 лв
Национално
финансиране/ОБ

2021
2027

Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС

2021
2027

Главен
Архитект,
Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС
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Приоритет 3.1.
Развитие
на
енергийната
инфрасгруктур
а.
Енергийна
ефективност.
Управление на
отпадъците.

събиране,
предварително
третиране,
компостиране
на
биораз гради мит
е отпадъци, с
цел повишаване
на количествата
рециклирани
отпадъци
и
стимулиране на
повторната
употреба.
Мярка
3.1.3.
Оптимизиране
събирането
и
третирането на
отпадъци
и
внедряване на
съвременни
технологии за
разделно
събиране,
предварително
третиране,
компостиране
па
биораз градим ит
е отпадъци, с
цел повишаване
на количествата
рециклирани
отпадъци
и
стимулиране на
повторната
употреба.

Проектиране и
изграждане на
компостираща
инсталация

Проектиране
и
изграждане
на
територията
на
община Кричим на
компостираща
инсталация
за Зона 2
разделно
събрани Подзона 2
зелени
и/или
биоразградими
отпадъци, генерирани
от Община Кричим и
община Перущица

2 879
279,17 лв.

Структурни
фондове на ЕС /
Национално
финансиране/ОБ

24 месеца
- от
27.05.202
0 до
27.05.202
2 г.

Главен
Архитект,
Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС
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Приоритет 3.1.
Развитие
на
енергийната
инфраструктур
а.
Енергийна
ефективност.
Управление на
отпадъците.

Приоритет 3.1.
Развитие
на
енергийната
инфраструктур
а.
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
биоразгради м ит
е отпадъци, с
цел повишаване
на количествата
рециклирани
отпадъци
и
стимулиране на
повторната
употреба.
Мярка
3.1.4.
Подкрепа
за
осигуряване на
интегриран
подход
за
фокусирано
и
координирано
прилагане
на
мерки
за
енергийна
ефективност в
предприятията,
частния
и
обществения
сектор,
въз
основа
на

Контрол
на
строителството,
изхвърляне
на
♦ Недопускане на
строителните
локални
отпадъци
на
замърсявания.
определените за това
♦Монтиране на
места, почистване на
вндеонаблюденне на
строителните
Зона 1
места, обект на
площадки
и Зона 2
незаконно изхвърляне
прилежаща площ от
на отпадъци. Контрол
строителни отпадъци;
върху изхвърлянето
монтиране
на
на строителни
видеонаблюдение на
отпадъци
места
обект
на
незаконно изхвърляне
на отпадъци

♦ Разработване и
прилагане на
информационни и
финансови
механизми за
въвеждане на мерки
за енергийна
ефективност в
жилищния сектор.
♦Насърчаване на
зелените инвестиции
и подкрепа за
внедряване на
енергийно ефективни
практики и

Оказване
на
административна
помощ и подкрепа на
гражданите,
които
искат
да
кандидатстват
за
финансиране
по
програми
за Зона 1
енергийна
Зона 2
ефективност;
Насърчаване
на
зелените инвестиции
и
подкрепа
за
внедряване
на
енергийно ефективни
практики
и

100 000,00
лв

Национално
финансиране/ОБ

Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС

3 000 000,
00 лв

Структурни
фондове на ЕС /
2021
Национално
2027
финансиране/ОБ/
Частни инвестиции

Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС
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препоръки
от иновационни
енергиен одит технологии в бизнеса
(обследване за
енергийна
ефективност).

Приоритет 3.1.
Развитие
на
енергийната
инфраструктур
а.
Енергийна
сфсктивност.
Управление на
отпадъците.

Приоритет 3,1,
Развитие
на
енергийната
инфраструктур
а.
Енергийна
ефективност.
Управление на
отпадъците.

Мярка
3.1.4.
Подкрепа
за
осигуряване на
интегриран
подход
за
фокусирано
и
координирано
прилагане
на
мерки
за
енергийна
ефективност в
предприятията,
частния
и
обществения
сектор,
въз
основа
на
препоръки
от
енергиен одит
(обследване за
енергийна
ефективност).
Мярка
3.1,4.
Подкрепа
за
осигуряване на
интегриран
подход
за
фокусирано
и
координирано
прилагане
на
мерки
за
енергийна
ефективност в

иновационни
технологии в бизнеса

Изграждане на
слънчеви колектори
за битово горещо
водоснабдяване в
образователни и
социални заведения

Изграждане
на
слънчеви колектори
за битово
горещо
Зона 1
водоснабдяване
в
образователни
и
социални заведения

Национално
финансиране/ОБ

Изграждане на
фотоволтаични
паркове върху
неизползваеми терени
(рекултивирани
сметища и др.)

Изграждане
на
фотоволтаични
паркове
върху Зона 2
неизползваеми терени Подзона 1
(рекултивирани
сметища и др.)

Структурни
фондове на ЕС /
Национално
финансиране/ОБ

2021
2027

Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС

2021
2027

Главен
Архитект,
Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС
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предприятията,
частния
и
обществения
сектор,
въз
основа
на
препоръки
от
енергиен одит
(обследване за
енергийна
ефективност).
Приоритет 3.2.
Интегрирано
развитие,
достъпност и
свързаност,
чрез
подобряване на
инфраструктур
ата,
мобилността,
телекомуникац
иите
и
цифровизация
Приоритет 3.2.
Интегрирано
разнитие,
достъпност и
свързаност,
чрез
подобряване на
инфраструктур
ата,
мобилността,
телекомуникац
иите
и
цифровизация

Мярка
3.2.1.
Подобряване на Основен ремонт на
транспортната
общински път, м.
достъпност
и „Адалъка”
свързаност.

Мярка
3.2.1.
Подобряване на
транспортната
достъпност
и
свързаност.

Основен ремонт на
общински път
свързващ ПСОВ, гр.
Кричим и
републиканска пътна
мрежа

Основен ремонт на
общински
път,
м,
„Адалъка”, свързващ
предприятие
за
козметични продукти
„Солвекс”
с
републиканска пътна
Зона 2
мрежа, включително
Подзона 1
изграждане
на
прилежащи тротоарни
площи
и
улично
осветление,
с цел
осигуряване
безопасността
на
пешеходци и МПС.

Основен ремонт на
общински път
свързващ ПСОВ, гр.
Кричим и
републиканска пътна
мрежа

Зона 2
Подзона 1

1 000 000,
00 лв

1 000 000,
00 лв

Структурни
фондове на ЕС /
Национално
финансиране/ОБ/

Структурни
фондове на ЕС /
Национално
финансиране/ОБ/

2021
2027

Главен
Архитект,
Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС

2021
2027

Главен
Архитект,
Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС
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Приоритет 3.2.
Интегрирано
развитие,
достъпност и
свързаност,
чрез
подобряване на
инфраструктур
ата,
мобилността,
ТСДСКОМуНИКсЩ

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

Основен ремонт на
общински път
свързващ ПС
„Кричим-Устина“, гр.
Кричим и
републиканска пътна
мрежа

I 000 000,
00 лв

Структурни
фондове на ЕС /
Национално
финансиране/ОБ/

2021
2027

Главен
Архитект,
Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС

2021
2027

Главен
Архитект,
Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС

2021
2027

Главен
Архитект,
Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС

иите
и
цифровизация
Приоритет 3.2.
Интегрирано
развитие,
достъпност и
свързаност,
чрез
подобряване на
инфраструктур
ата,
мобилността,
теле кому никац
иите
и
цифровизация
Приоритет 3.2,
Интегрирано
развитие,
достъпност и
свързаност,
чрез
подобряване на
инфраструктур
ата,
мобилността,
телекомуникац

Мярка
3.2.1.
Подобряване на
Рехабилитация на
транспортната
панорамен ггьт
достъпност
и
свързаност.

Мирка
3.2.1.
Подобряване на
Ремонт на общински
транспортната
полски пътища
достъпност
и
свързаност.

Рехабилитация на
панорамен път до
Поддържан резерват
“Изгорялото гюне

Ремонт на общински
полски пътища

Зона 2
Подзона 2

Зона 2
Подзона 1
Подзона 2

1 000 000,
00 лв

1 000 000,
00 лв

Структурни
фондове на ЕС /
Национално
фи нане иране/ОБ/

Структурни
фондове на ЕС /
Национално
финансиране/ОБ/
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иите
и
цифровизация

Приоритет 3.2.
Интегрирано
развитие,
достъпност и
свързаност,
чрез
подобряване на
инфраструктур
ата,
мобилността,
телекомуникац
иите
н
цифровизация
Приоритет 3.2.
Интегрирано
развитие,
достъпност и
свързаност,
чрез
подобряване на
и нфрастру ктур
ата,
мобилността,
телекомуникац
иите
и
цифровизация

Мярка
3.2.2.
Цифрова
свързаност
и
телекомуникац
ии.

Доизграждане на
единната електронна
съобщителна мрежа
(ЕЕСМ) чрез
изграждане на нова
пасивна
инфраструктура

Изработване и
внедряване на
Мярка
3.2.2.
многослойна
Цифрова
географска
свързаност
и
информационна
телекомуникац
система (ГИС модел)
ии.
- инструмент за
пространствен анализ

Разполагане на
активно оборудване
за свързаност в
общинския център.

Изработване и
внедряване на
многослойна
географска
информационна
система (ГИС модел)
- инструмент за
пространствен анализ

Зона 1

Зона 1

100 000,00
лв

Структурни
фондове на ЕС /
Национално
финансиране/ОБ

50 000,00
лв

Структурни
фондове на ЕС /
Национално
финансиране/ОБ

2021
2027

Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС

2021
2027

Главен
Архитект,
Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС
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Приоритет 3.2.
Интегрирано
развитие,
достъпност и
свързаност,
чрез
подобряване на
инфраструктур
ата,
мобилността,
телекомуникац
иите
и
цифровизация
Приоритет 3.2.
Интегрирано
развитие,
достъпност и
свързаност,
чрез
подобряване на
инфраструктур
ата,
мобилността,
телекомуникац
иите
и
цифровизация
Приоритет 3.2.
Интегрирано
развитие,
достъпност и
свързаност,
чрез
подобряване на
инфраструктур
ата,
мобилността,
телекомуникац

Мярка
3.2.2.
Цифрова
свързаност
и
телекомуникац
ии.

Изграждане и
поддържане на нови
зони за свободен
достъп до интернет
обществени места

Мярка
3.2.3.
Интегрирано
териториално
развитие
и
подобряване на
жизнената
среда.

Обновяване на
Обновяване »а
участъците от
участъците от
Републиканската
Републиканската
Зона 3
пътна мрежа III клас в пътна мрежа III клас в
регулацията на гр.
регулацията на гр.
Кричим
Кричим

Мярка
3.2.3.
Интегрирано
териториално
развитие
и
подобряване на
жизнената
среда.

Обновяване на
участъците от
Републиканската
пътна мрежа 111 клас
извън регулацията на
гр. Кричим

Изграждане и
поддържане на нови
зони за свободен
достъп до интернет
обществени места

Обновяване на
участъците от
Републиканската
пътна мрежа III клас
извън регулацията на
гр. Кричим

Зона 1

Зона 2
Зона 3

50 000,00
лв

Структурни
фондове на ЕС /
Национално
финансиране/ОБ

Държавен бюджет

Държавен бюджет

2021
2027

Общинска
администрация
- Кричим

2021
2027

ОПУ Пловдив;
Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС

2021
2027

ОПУ Пловдив;
Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС

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

Приоритет 3.2.
Интегрирано
развитие,
достъпност и
свързаност,
чрез
подобряване на
инфраструктур
ата,
мобилността,
телекомуникац
иите
и
цифровизация
Приоритет 3.2.
Интегрирано
развитие,
достъпност и
свързаност,
чрез
подобряване на
инфраструктур
ата,
мобилността,
телеком уникац
иите
и
цифровизация

Мярка
3.2.4.
Изграждане на
инфраструктура
та обслужваща
туризма.

Изграждане и
поддържане на
инфраструктурата
обслужваща туризма

Изграждане и
поддържане на
инфрастру кту рата
обслужваща туризма
на територията на
общината, вкл.
местните пътища до
туристическите
обекти, еко-пътеки

Мярка
3.2.4.
Изграждане на
инфрастру ктура
та обслужваща
туризма.

Поддържане на
материалната база на
туристическите
обекти

Поддържане на
материалната база на
туристическите
обекти

Зона 2
Подзона 2

Структурни
фондове на ЕС /
Национално
финансиране/ОБ

Зона 2
Подзона 2

Структурни
фондове на ЕС /
Национално
финансиране/ОБ

2021
2027

Главен
Архитект,
Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС

2021
2027

Главен
Архитект,
Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КРИЧИМ 2021-2027 год.
Приоритет 3.2.
Интегрирано
развитие,
достъпност и
свързаност,
чрез
подобряване на
инфраструктур
ата,
мобилността.

Мярка
3.2.4.
Изграждане на Създаване на
инфраструктура туристически
та обслужваща маршрути и пътеки
туризма.

Създаване на
туристически
маршрути и пътеки,
Поставяне на
указателни табели и
знаци

Зона 2
Подзона 2

Структурни
фондове на ЕС /
Национално
финансиране/ОБ

Зона 3

Структурни
фондове на ЕС /
Национално
финансиране/ОБ

Рехабилитация на
улици с изградена
Зона 1
ВиК мрежа - ул.
„Йорданка Николова”

Структурни
фондове на ЕС /
Национално
финансиране/ОБ

2021
2027

Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС

2021
2027

Главен
Архитект,
Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС

2021
2027

Главен
Архитект,
Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС

иите
и
цифровизация
Приоритет 3.2.
Интегрирано
развитие,
достъпност и
свързаност,
чрез
подобряване на
инфраструктур
ата,
мобилността,
телекомуникац
иите
и
цифровизаиня
Приоритет 3.2.
Интегрирано
развитие,
достъпност
и
свързаност,
чрез
подобряване на
инфраструктур
ата,
мобилността,
телекомуникац

Мярка
3.2.4.
Изграждане на
инфраструктура
та обслужваща
туризма.

Създаване и развитие
на съвместни
туристически
маршрути в
партньорство със
съседни общини

Мярка
3.2.5.
Изграждане
и
рехабилитация
на общинската
вътрешноРехабилитация на
улична
улици
инфраструктура
и привеждането
й в съответствие
с европейските
изисквания.

Създаване и развитие
на съвместни
туристически
маршрути със
съседни общини

450 000,00
лв.

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

Приоритет 3.2.
Интегрирано
развитие,
достъпност и
свързаност,
чрез
подобряване на
инфраструктур
ата,
мобилността,
телекомуникац
иите
и
цифровизация

Мярка
3.2.5.
Изграждане
и
рехабилитация
на общинската
вътрешноулична
Рехабилитация на
инфраструктура улици
и привеждането
й в съответствие
с европейските
изисквания.

Приоритет 3.2.
Интегрирано
развитие,
достъпност и
свързаност,
чрез
подобряване на
инфраструктур
ата,
мобилността,
телекомуникац
иите
и
цифровизация

Мярка
3.2.5.
Изграждане
и
рехабилитация
на общинската
вътре шноулична
Рехабилитация на
инфрастру ктура улици
и привеждането
й в съответствие
с европейските
изисквания.

Рехабилитация на
улица с изградена
ВиК мрежа - ул.
„Лиляна Димитрова”

Рехабилитация на
улица с изградена
ВиК мрежа - ул.
„Изток

Зона I

Зона 1

420 000,00
лв.

Структурни
фондове на ЕС /
Национално
финансиране/ОБ

180 000,00
лв

Структурни
фондове на ЕС /
Национално
финансиране/ОБ

2021
2027

Главен
Архитект,
Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС

2021
2027

Главен
Архитект,
Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КРИЧИМ 2021-2027 год.
Приоритет 3.2.
Интегрирано
развитие,
достъпност и
свързаност,
чрез
подобряване на
инфраструктур
ата,
мобилността,
телекомуникац
иите
и
цифровизация

М ярка
3.2.5.
Изграждане
и
рехабилитация
на общинската
вътрешноулична
Рехабилитация на
инфраструктура улици
и привеждането
й в съответствие
с европейските
изисквания.

Приоритет 3.2.
Интегрирано
развитие,
достъпност и
свързаност,
чрез
подобряване на
инфраструктур
ата,
мобилността,
телекомуникац
иите
и
цифровизация

М ярка
3.2.5.
Изграждане
и
рехабилитация
па общинската
вътрешноулична
Рехабилитация на
инфраструктура улици
и привеждането
йв съответствие
с европейските
изисквания.

Приоритет 3.2.
Интегрирано
развитие,
достъпност и
свързаност,
чрез
подобряване на
инфраструктур
ата,
мобилността,
телекомуникац

М ярка
3.2.5.
Изграждане
и
рехабилитация
на общинската
вътрешноИзграждане на нови
улична
паркоместа
инфраструктура
и привеждането
й в съответствие
с европейските
изисквания.

Основен ремонт на
част от ул. „Гео
Милев”
/продължението

Зона 1

145 000,00
лв

Структурни
фондове на ЕС /
Национално
финансиране/ОБ

Основен ремонт на
част от ул. „Варшава” Зона 1
/продължението

Структурни
фондове на ЕС /
Национално
финансиране/ОБ

Изграждане с
предвидените в
ГПОД 118 броя
паркоместа.

Структурни
фондове на ЕС /
Национално
финансиране/ОБ

Зона 1

2021 2027

Главен
Архитект,
Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС

2021
2027

Главен
Архитект,
Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС

2021
2027

Главен
Архитект,
Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС
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иите
и
цифровизация

Приоритет 3.2.
Интегрирано
развитие,
достъпност и
свързаност,
чрез
подобряване на
инфраструктур
ата,
мобилността,
телекомуникац
иите
и
цифровизация

Мярка
3.2.5.
Изграждане и
рехабилитация
на общинската
вътрешноулична
Ремонт на улици
инфраструктура
и привеждането
й в съответствие
с европейските
изисквания.

Приоритет 3.2.
Интегрирано
развитие,
достъпност и
свързаност,
чрез
подобряване на
инфраструкгур
ата,
мобилността,
телекомуникац
иите
и
цифровизация

Мярка
3.2.5.
Изграждане
и
рехабилитация
на общинската
вътре шноулична
Ремонт на улици
инфраструктура
и привеждането
й в съответствие
с европейските
изисквания.

Реконструкция на
кръстовището на ул.
„Н. Й. Вапцаров“ с
бул. „Цар Иван Асен
II“

Реконструкция на
кръстовището на ул.
„Никола Петков“ с
бул. „Александър
Стамболийски“

Зона 1

Структурни
фондове на ЕС /
Национално
финансиране/ОБ

Зона 1

Структурни
фондове на ЕС /
Национално
ф инанс иране/ОБ

2021
2027

Главен
Архитект,
Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС

2021
2027

Главен
Архитект,
Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС
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Приоритет 3.2.
Интегрирано
развитие,
ДОСТЪПНОСТ
и
свързаност,
чрез
подобряване на
инфраструктур
ата,
мобилността,
телекомуникац
иите
и
цифровизация
Приоритет
3.2.
Интегрирано
развитие,
достъпност и
свързаност,
чрез
подобряване на
инфраструктур
ата,
мобилността,
телекомуникац
иите и
цифровизация
Приоритет
3.2.
Интегрирано
развитие,
достъпност и
свързаност,
чрез
подобряване на
и нф раструктур

ата,
мобилността.

Мярка 3.2.5.
Изграждане и
рехабилитация
на общинската
вътрешноулична
Ремонт на улици
инфраструктура
и привеждането
йв
съответствие с
европейските
изисквания.

Реконструкция на
кръстовището на бул.
Зона 1
„Ал. Стамболийски“ с
ул. „Райко Даскалов“

Структурни
фондове на ЕС /
Национално
финансиране/ОБ

Мярка 3.2.5.
Изграждане и
рехабилитация
на общинската
вътрешноулична
Ремонт на улици
инфраструктура
и привеждането
йв
съответствие с
европейските
изисквания.

Реконструкция на
ново елипсовидно
кръстовището на бул.
„ Ал. Стамболийски“
с ул. „Васил Левски“
с пет клона

Зона 1

Структурни
фондове на ЕС /
Национално
финансиране/ОБ

Мярка 3.2.5.
Изграждане и
рехабилитация
на общинската
вътрешноРехабилитация на
улична
улици
инфраструктура
и привеждането
йв
съответствие с

Реконструкция на
част от
първостепенната
улична мрежа

Зона 1

Структурни
фондове на ЕС /
Национално
финансиране/ОБ

2021
2027

Главен
Архитект,
Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС

2021
2027

Главен
Архитект,
Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС

2021
2027

Главен
Архитект,
Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КРИЧИМ 2021-2027 год.
телекомуникац
иите и
цифровизация
Приорнтег
3.2.
Интегрирано
развитие,
достъпност и
свързаност,
чрез
подобряване на
инфраструктур
ата,
мобилността,
телекомуникац
иите и
цифровизация
Приоритет
3.2.
Интегрирано
развитие,
достъпност и
свързаност,
чрез
подобряване на
инфраструктур
ата,
мобилността,
телекомуникац
иите и
цифровизация
Приоритет
3.2.
Интегрирано
развитие,
достъпност и
свързаност,
чрез
| подобряване на

европейските
изисквания.

М ярка 3.2.5.
Изграждане и
рехабилитация
на общинската
вътре шноулична
Рехабилитация на
инфраструктура улици
и привеждането
йв
съответствие с
европейските
изисквания.

Реконструкция на
част от
второстепенната
улична мрежа

М ярка 3.2.5.
Изграждане и
рехабилитация
на общинската
вътрешноулична
Изграждане на улици
инфраструктура
и привеждането
йв
съответствие с
европейските
изисквания.

Изграждане на нови
улици част от
второстепенната
улична мрежа

М ярка 3.2.5.
Изграждане и
рехабилитация
на общинската Изграждане на
вътре шнопредпазни острови
улична
инфраструктура
и привеждането

Изграждане на
предпазни острови на
всички входове на гр.
Кричим в
съответствие с
предвижданията на
ГПОД

О
/Ч.ГЛ 11
junu

Структурни
фондове на ЕС /
Национално
финансиране/ОБ

Зона 1

Структурни
фондове на ЕС /
Национално
финансиране/ОБ

Зона 1

Структурни
фондове на ЕС /
Национално
финансиране/ОБ

2021
2027

Главен
Архитект,
Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС

2021
2027

Главен
Архитект,
Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС

2021
2027

Главен
Архитект,
Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС
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инфраструктур
ата,
мобилността,
телекомуникац
иите и
цифровизация
Приоритет
3.2.
Интегрирано
развитие,
достъпност и
свързаност,
чрез
подобряване на
инфраструктур
ата,
мобилността,
телекомуникац
иите и
цифровизация
Приоритет
3.2.
Интегрирано
развитие,
достъпност и
свързаност,
чрез
подобряване на
инфраструктур
ата,
мобилността,
телекомуникац
иите и
цифровизация

йв
съответствие с
европейските
изисквания.

М ярка 3.2.5.
Изграждане и
ре хабил итация
на общинската
вътрешноулична
Ремонт на улици
инфраструктура
и привеждането
йв
съответствие с
европейските
изисквания.

М ярка
3.2.6.
Благоустроя ван
е па градската
среда
площади,
зелени площи,
инфраструктура
в
жилищни
квартали и др.

Реконструкция,
обновяване,
паркоустрояване и
благоустрояване на
зеленина за широко
обществено ползване

Поддържане и
реконструкция на
тротоари

Изграждане и/или
обновяване на площи
за широко
обществено ползване,
предназначени за
трайно задоволяване
на обществените
потребности от
общинско значение

Зона 1

Структурни
фондове на ЕС /
Национално
финансиране/ОБ

Зона 1

Структурни
фондове на ЕС /
Национално
финансиране/ОБ

780 000,00
лв

2021
2027

Главен
Архитект,
Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС

2021
2027

Главен
Архитект,
Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС
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Приоритет
3.2.
Интегрирано
развитие,
достъпност и
свързаност,
чрез
подобряване на
инфраструктур
ата.
мобилността,
телекомуникац
иите и
цифровизация
Приоритет
3.2.
Интегрирано
развитие,
достъпност и
свързаност,
чрез
подобряване на
инфраструктур
ата,
мобилността,
телекомуникац
иите и
цифровизация
Приоритет
3.2.
Интегрирано
развитие,
достъпност и
свързаност,
чрез
подобряване на
инфраструктур
ата,
мобилността,

Мярка
3.2.6.
Благоустрояван
е на градската
среда
площади,
зелени площи,
инфраструктура
в
жилищни
квартали и др

Изграждане на
Изграждане на
автоматизирани
автоматизирани
поливни системи и на поливни системи и на
нови сондажи
нови сондажи

Мярка
3.2.6.
Благоустрояван
е на градската
среда
площади,
зелени площи,
инфраструктура
в
жилищни
квартали и др

Картотекиране на
дълготрайната
декоративна дървесна
растителност в
зелените площи

Мярка
3.2.6.
Благоустрояван
е на градската
среда
Проектиране и
площади,
изграждане на нов
зелени площи,
Гробищен парк
инфраструктура
в
жилищни
квартали и др.

Национално
финансиране/ОБ

2021
2027

Главен
Архитект,
Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС

Картотекиране на
дълготрайната
декоративна дървесна Зона 1
растителност в
зелените площи

Общинския
бюджет

2021
2027

Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС

Проектиране и
изграждане на нов
Гробищен парк

Структурни
фондове на ЕС /
Национално
финансиране/ОБ

2021
2027

Главен
Архитект,
Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС

Зона 1

Зона !

1 600
000,00 лв.
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телекомуникац
иите и
цифровизация
Приоритет
3.2.
Интегрирано
развитие,
достъпност и
свързаност,
чрез
подобряване на
инфраструктур
ата,
мобилността,
телекомуникац
иите и
цифровизация

Приоритет 3.3.
Чиста околна
среда,
приспособяван
е
към
изменението на
климата,
превенция
и
управление на
риска.

Приоритет 3.3.
Чиста околна
среда,
приспособяван
е
към
изменението на
климата,

Мярка
3.2.6.
Благоустрояван
е на градската
среда
площади,
зелени площи,
инфраструктура
в
жилищни
квартали и др.

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.
Мярка 3.3.1.
Опазване на
околната среда
и борба с
климатичните
промени.
Почистване на

Въвеждане,
надграждане,
поддръжка и
разширяване обхвата
на
видеонаблюдението
на ключови места за
широко обществено
ползване

Въвеждане,
надграждане,
поддръжка и
разширяване обхвата
на
в идео наблюде нието
на ключови места за
широко обществено
ползване

Опазване на
идентичността на
природното
наследство и
наследеното
биологично
разнообразие

Дейности за
ефективна защи та и
използване на
икономическия
потенциал на
природните и
защитените
територии с
международна
значимост постигане на баланс
между екологични
функции и
екосистемни услуги

Изготвяне на
програми и анализ
във връзка с опазване
на околната среда на
територията на
община Кричим

Изготвяне на
програми и анализ
във връзка с опазване
на околната среда на
територията на
община Кричим

Зона 1

Структурни
фондове е и ЕС /
Национално
финансиране/ОБ

Зона 2
Подзона 2

Структурни
фондове на ЕС /
Национално
финансиране

Зона 1
Зона 2

Структурни
фондове на ЕС /
Национално
финансиране/ОБ

2021
2027

Главен
Архитект,
Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС

2021
2027

Главен
Архитект,
Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС

2021
2027

Главен
Архитект,
Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС
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превенция
и корита на реки
управление на и изграждане на
риска.
защитни
съоръжения,
изследване на
последиците от
промените в
климата.
М ярка 3.3.1.
Опазване на
Приоритет 3,3. околната среда
Чиста о кол на и борба с
климатичните
среда,
приспособяван промени.
е
към Почистване на
изменението на корита на реки
и изграждане на
климата,
защитни
превенция
и
управление на съоръжения,
изследване на
риска.
последиците от
промените в
климата.
М ярка 3.3.1.
Опазване на
Приоритет 3.3. околната среда
Чиста околна и борба с
среда.
климатичните
приспособяван промени.
е
към Почистване на
изменението на корита на реки
климата,
и изграждане на
превенция
и защитни
управление на съоръжения,
риска.
изследване на
последиците от
промените в
климата

Изграждане на
„зелена“
инфраструктура

Подобряване на
свързаността между
съществуващите
природни зони, за да
се противодейства на
разпокъсването и да
се повиши тяхната
Зона 2
екологична
Подзона 2
съгласуваност,
например чрез
опазване на живите
плетове, ивиците дива
природа покрай
нивите и малките
речни корита;

Закриване на
сметище

Закриване и
рекултивация на
общинско сметище за
битови отпадъци в м.
„Сух дол”

Зона 2
Подзона 2

Структурни
фондове на ЕС /
Национално
финансиране/ОБ

Структурни
2 544 000,0 фондове на ЕС /
0 лв
Национално
финансиране

2021
2027

Главен
Архитект,
Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС

2021
2027

Главен
Архитект,
Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС
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Провеждане на
информационни
кампании и обучение
Мярка 3.3.1.
на децата и
Опазване на
гражданите в
областта на:
Приоритет 3.3. околната среда
Информираност на
Чиста околна и борба с
отпадъците, в това
климатичните
населението и
среда,
число за ползите от
обучение на децата
разделното събиране
приспособяван промени.
по опазване на
на отпадъци,
е
към Почистване на
околната среда,
изменението на корита на реки
предназначението на
и изграждане на ограничаване
климата,
различните видове
изменението на
превенция
и защитни
контейнери; за
климата и управление рециклирането на
управление на съоръжения,
изследване на
риска.
на отпадъците
пластмасовите
последиците от
изделия и ползите от
промените в
употреба на продукти
климата.
за многократна
употреба; за ползите
от компостирането и
кръговата икономика
Мярка 3.3.1.
Опазване на
Приоритет 3.3. околната среда
Чиста окол на и борба с
климатичните
среда,
Доизграждане на
Доизграждане на
приспособяван промени.
подпорна стена на
подпорна стена на
е
към Почистване на
десния бряг на р.
изменението на корита на реки десния бряг на р.
и изграждане на Въча, в регулацията
Въча, в регулацията
климата,
на гр. Кричим
на гр. Кричим
превенция
и защитни
управление на съоръжения,
изследване на
риска.
последиците от
промените в
климата.

Зона !

Зона 1

Структурни
фондове на ЕС /
Национално
финансиране/ОБ

Структурни
фондове на ЕС /
Национално
финансиране

2021
2027

Главен
Архитект,
Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС

2021
2027

Главен
Архитект,
Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС
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Приоритет 3.3.
Чиста околна
среда,
приспособяван
е
към
изменението на
климата,
превенция
и
управление на
риска.

Приоритет 3.3.
Чиста околна
среда,
приспособяван
е
към
изменението на
климата,
превенция
и
управление на
риска.

М ярка 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.

Изграждане на
подпорна стена на
левия бряг на р. Въча
в регулацията на гр.
Кричим

★Стимулиране на
Мярка
3.3.2. устойчиви и
Мерки
за нисковъглеродни
намаляване на форми на
транспортно
замърсяването
на въздуха от придвижване;
★Поставяне на
битовото
съоръжения за защита
отопление,
транспорта
и от шума по
протежението на
вторично
запрашаване — улиците с найинтензивен трафик;
преминаване
★Поетапно
към
изваждане от
алтернативно
употреба на
отопление,
отоплителните уреди
ВЕИ,
изграждане на на твърдо гориво;
зелени пояси и ★Контрол на
градски
зони, строителството,
почистване
и снабдяването с
измиване
на материали от тежки
улици и др.
мащини, изхвърляне
на строителните
отпадъци на

Изграждане на
подпорна стена на
левия бряг на р. Въча
в регулацията на гр.
Кричим

Зона 1

Структурни
фондове на ЕС /
Национално
финансиране

Стимулиране на
устойчиви и
нисковъглеродни
форми на
транспортно
придвижване;
Поставяне на
съоръжения за защита
от шума по
протежението на
улиците с найинтензивен трафик;
Зона 1
Зона 2
Поетапно изваждане
от употреба на
отоплителните уреди
на твърдо гориво;
Контрол на
строителството,
снабдяването с
материали от тежки
машини, изхвърляне
на строителните
отпадъци на
определените за това

Структурни
фондове на ЕС /
Национално
финансиране

I 000
000,00 лв.

2021
2027

Главен
Архитект,
Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС

22021
2027

Главен
Архитект,
Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС
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определените за това
места, почистване на
строителните
площадки и
прилежаща площ от
строителни отпадъци

места, почистване на
строителните
площадки и
прилежаща площ от
строителни отпадъци

Приоритет 3.3.
Чиста околна
среда,
приспособяван
е
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

Доставка на
специализирана и
комунална техника за
нуждите на община
Кричим

Приоритет 3.3.
Чиста околна
среда.
приспособяван
е
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

Засилване на
институ ционал ното
управление и
въвеждане на
политики за
управление на риска
от бедствия

Създаване на база
данни за рискови
зони;
Обучение в системата
на образованието и
Зона 1
сред възрастните хора
за риска от бедствия,
включващо
превенция, готовност,

Зона 1
Зона 2
Подзона 2

1 000
000,00 лв.

Структурни
фондове на ЕС /
Национално
финансиране/ОБ

100 000,00
лв.

Структурни
фондове на ЕС /
Национално
финансиране/ОБ

2021
2027

Г лавен
Архитект,
Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС

2021
2027

Главен
Архитект,
Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС
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Приоритет 3.3.
Чиста околна
среда,
приспособяван
е
към
изменението на
климата,
превенция
и
управление на
риска.

на системи за
раи но
предупреждени
е за възникващи
опасности от
наводнения,
пожари,
активиране на
свлачишни
райони.
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
предупреждени
е за възникващи
опасности от
наводнения,
пожари,
активиране на
свлачищни
райони.

реагиране и
възстановяване

Регулярно почистване
коритото на р. Въча в
регулацията на гр.
Регулярно почистване
Кричим;
на речни корита,
Зона I
Регулярно почистване
отводнителни канали
Зона 2
на отводнителни
и дерета
канали и дерета в
урбанизираната част
на гр. Кричим

1 000
000,00 лв.

Структурни
фондове на ЕС /
Национално
финансиране

2021
2027

Главен
Архитект,
Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС
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Приоритет 3.3.
Чиста околна
среда,
приспособяван
е
към
изменението на
климата,
превенция
и
управление на
риска.

Приоритет 3.3.
Чиста околна
среда,
приспособяван
е
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
предупреждени
е за възникващи
опасности от
наводнения,
пожари,
активиране на
свлачищни
райони.
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
предупреждени
е за възникващи
опасности от
наводнения,
пожари,
активиране на

Укрепване и
превенция на
свлачищни процеси,
чрез залесяване на
местности,
изфаждане на
проти воероз йон н и
съоръжения и др.

Укрепване и
превенция на
свлачищни процеси,
чрез залесяване на
местности,
изграждане на
протнвоерозионни
съоръжения и др.

Зона 2

Структурни
1 000 000,0 фондове на ЕС /
0 лв. Национално
финансиране

Монтиране на КИС - Монтиране на КИС контролна
контролна
измервателна система измервателна система
Зона 2
с цел следене и
с цел следене и
мониторинг при
мониторинг при
свлачищни процеси
свлачищни процеси

Структурни
фондове на ЕС /
Национално
финансиране

300 000,00
лв.

2021
2027

Главен
Архитект,
Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС

2021
2027

Главен
Архитект,
Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС
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свлачищни
райони.
Приоритет 3.3.
Чиста околна
среда.
приспособяван
е
към
изменението на
климата,
превенция
и
управление на
риска.

Мярка
3.3.4.
Изграждане на
съоръжения за
борба
с
ерозията,
залесяване
на
обезлесени
участъци,
устойч ИВО
използване на
земите и други.

Приоритет 3.3.
Чиста околна
среда,
приспособяван
е
към
изменението на
климата,
превенция
и
управление на
риска.

Мярка
3.3.4.
Изграждане на
съоръжения за
борба
с
ерозията,
залесяване
на
обезлесени
участъци,
устойчиво
използване на
земите и други.

Приоритет 3.3.
Чиста околна
среда,
приспособяван
е
към
изменението на
климата,
превенция
и
управление на
риска.

Мярка
3.3.5.
Стратегическо
планиране
и
изпълнение на
политики
в
цялостната
дейност
на
общината
и
нейната
администрация.

Залесяване на
изоставена
земеделска земя, голи
и обезлесени площи,
ерозирали и
застрашени от ерозия
територии извън
горските територии

Залесяване на
изоставена
земеделска земя, голи
и обезлесени площи,
ерозирали и
застрашени от ерозия
територии извън
горските територии

♦Стимулиране
развитието на
биодинамичното
земеделие и
животновъдство;
♦ Модернизиране и
разширяване на
напоителните полета
и внедряване на кови
технологии за
напояване

Проведени
информационни
кампании за
развитието на
биодинамичното
земеделие и
животно въдство;
Модернизиране и
разширяване на
напоителните полета
и внедряване на нови
технологии за
напояване

Разработване и
актуализиране на
стратегически
документи: програми,
анализи, стратегии в
сферата на околната
среда, изменението на
климата и
управлението на
риска

Разработване и
актуализиране на
стратегически
документи: програми,
анализи, стратегии в
Зона 1
сферата на околната
среда, изменението на
климата и
управлението на
риска

Зона 2
Подзона 2

Зона 1

200 000,00
лв.

Структурни
фондове на ЕС /
Национално
финансиране/ОБ

2 0 2 12027

Главен
Архитект,
Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС

Структурни
фондове на ЕС /
Национално
финансиране/ОБ

2021
2027

Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС

Структурни
фондове на ЕС /
Национално
финансиранеОБ

2021
2027

Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС

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

Приоритет 3.3.
Чиста околна
среда,
приспособяван
е
юьм
изменението на
климата,
превенция
и
управление на
риска.

Мярка
3.3.6.
Провеждане на
информационни
кампании
за
актуалните
проблеми
по
предотвратяван
е изменението
на климата за
положителния
ефект
от
рециклирането
на
пластмасовите
изделия
и
кръговата
икономика.

Приоритет
3.3. Чиста
околна среда,
приспособяван
е къ м
изменението на
климата,
превенция и
управление на
риска

Мярка 3.3.7,
Премахване на
последиците от
индустриални и
битови
замърсявания и
тяхното
ограничаване

Провеждане на
Провеждане на
информационни
информационни
кампании и обучение кампании и обучение
на децата и
на децата и
гражданите в
гражданите в
областта на:
областта на:
отпадъците, в това
отпадъците, в това
число за ползите от
число за ползите от
разделното събиране
разделното събиране
на отпадъци,
на отпадъци,
предназначението на предназначението на
различните видове
различните видове
контейнери; за
контейнери;за
рециклирането на
рециклирането на
пластмасовите
пластмасовите
изделия и ползите от изделия и ползите от
употреба на продукти употреба на продукти
за многократна
за многократна
употреба; за ползите
употреба; за ползите
от компостирането и от компостирането и
кръговата икономика кръговата икономика
Подобряване на
Подобряване на
организацията на
организацията на
събирането на
събирането на
отпадъци и
отпадъци и
разширяване на
разширяване на
разделното събиране разделното събиране
на отпадъци и
на отпадъци и
пластмаса,
пластмаса,
включително
включително
биоотпадъци с цел
биоотпадъци с цел
висока степен на
висока степен на
улавяне на годните за улавяне на годните за
рециклиране
рециклиране
отпадъци.
отпадъци.

Зона 1

Структурни
фондове на ЕС /
Национално
финансиране/ОБ

2021
2027

Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС

Зона 1

Структурни
фондове на ЕС /
Национално
финансиране/ОБ

2021
2027

Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС

49

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

Приоритет
3.3. Чиста
околна среда,
приспособяван
е 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

Изграждане на
претоварна станция
за отпадъци със
сепарираща
инсталация

Зона 2
Подзона I

Структурни
фондове на ЕС /
Национално
финансиране

2021
2027

Главен
Архитект,
Дирекция
УТГРМДТХД,
отдел
ОбСКРИДОС

* Възможно е едно мярна до включва само една дейност и тогава мярната и дейността съвпадат. Различни дейности и проектни идеи се посочват само в случай на комплексни мерки, които се осъществяват чрез
повече от една дейност.

т*Посочва се дали съответното мярка ще се осъществява само на територията на определена зона за прилагане на интегриран подход (зоно за въздействие), в друга територия извън зонит е или на цялата
територия на общината. В случай че мярната ще се реализира в приоритетна зона за прилагане на интегриран подход (зона за въздействие) се посочва само наименование/номер но зоната

