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Таблица с използваните съкращения

Абревиатура Значение
ПИРО План за интегрирано развитие на община
ЕС Европейски съюз
ЗРР Закон за регионалното развитие
НКПР Национална концепция за пространствено

развитие за периода
ИТСР Интегрираната териториална стратегия за

развитие
ВЕИ Възобновяем енергиен източник
ГКПП Гранично контролен пропускателен пункт
ЕТ Едноличен търговец
ПЕВП Полиетилен висока плътност
ПСОВ Пречиствателна станция за отпадни води
ТПО Териториална проектантска организация
АД Акционерно дружество
МБАЛ Многопрофилна болница за активно лечение
РИОСВ Регионална инспекция по околна среда и води
НСМОС Националната система за мониторинг на

околната среда
КАВ Качество на атмосферния въздух
ДОАС Диференциално оптична атомноабсорбиционна

спектрофотометрия
СКОС Стандарти за качество на околната среда
БДИБР Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“
МДК Максимално допустими концентрации
ЗБР Закон за биологичното разнообразие
МСП Малки и средни предприятия
МКБППМН Местна комисия за борба срещу

лротивообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни

Акционерно дружество

Автоматизирана информационни система 
Археологическа карта на България 
Автомагистрала
Актуализирана национална концепция за 
пространствено развитие 
Административно обслужване 
Административно-правно и информационио 
обслужване
Брутен вътрешен продукт 
България
Български език и литература 
Биологично потребление на кислород 
Възобновяеми енергийни източници 
Вода и канализация 
Географска информационна система 
Дирекция бюро по труда 
Държавен вестник 
Детска градина
Дълготрайни материални активи 
Европейска икономическа общност 
Европейски съюз
Електроенергиен системен оператор

АД

АИС
АКБ
АМ
АНКПР

АО
АПИО

БВП
БГ
БЕЛ
БПК
ВЕИ
ВиК
ГИС
ДБТ
ДВ
д г
ДМА
ЕИО
ЕС
ECO
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ЗЕВИ Закон за енергията от възобновяеми източници
ЗЗТ Закон за защитените територии
ЗОС Закон за общинската собственост
ЗРР Закон за регионалното развитие
ЗТ Закон за туризма
ИАОС Изпълнителната агенция по околна среда
ИПГВР Интегриран план за градско възстановяване и

развитие
ИСУН Информационна система за управление и

наблюдение
ИТСР Интегрирана териториална стратегия за

развитие
МБАЛ Многопрофилна болница за активно лечение
МИГ Местна инициативна група
МОН Министерство на образованието и науката
МРО Масово разпространени отпадъци
МРРБ Министерство на регионалното развитие и

б л а гоустро йството 
МТД Местни данъци и такси
НВО Национално външно оценяване
НКПР Национална концепция за пространствено

развитие
НКРПР Национална концепция за регионално и

пространствено развитие 
НГТО Неправителствена организация
I1IIP Национална програма за развитие
НСИ Национален статистически институт
НСРР Национална стратегия за регионално развитие
НУБА Негодни за употреба батерии и акумулатори

ОД Областна дирекция
ОДЗ Областна дирекция „Земеделие“
ОМП Отбранително-мобилизационна подготовка
ООН Организация на обединените нации
ОГТОС Оперативна програма „Околна среда“
ОПР Общински планове за развитие
ОПУ Областно пътно управление
ОУ Основно училище
ОУП Общ устройствен план
ОУПО Общ устройствен план на обшината
ПИРО План за интегрирано развитие на община
ПМДР Програма за морско дело и рибарство
ПНИЕВИБ Програмата за насърчаване използването на

енергия от възобновяеми източници и 
биогорива

ЗРР Закон за регионалното развитие
ППЗРР Правилник за прилагане на Закона за

регионалното развитие 
ЗУО Закон за управление на отпадъците
ПРСР Програма за развитие на селските райони
ПСОВ Пречиствателна станция за отпадни води
ПЧИ Преки чуждестранни инвестиции
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РДМА Разходи за придобиване на дълготрайни
материални активи

МРРБ Министерство на регионалното развитие и
благоустро йството

МОСВ Министерство на околната среда и водите
РИОСВ Регионална инспекция по околната среда и

водите
РУО Регионално управление на образованието
с в о Сградни водопроводни отклонения
CEC Средства на Европейски съюз
ЦУР Цели за устойчиво развитие
COVID-19 Coronavirus disease 2019 (Заболяване

коронавирус 2019)
SWOT Strengths, weaknesses, opportunities and threats

(Силни и слаби страни, възможности и
заплахи)

ИТИ Интегрирани териториални инвестиции



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

/. ВЪВЕДЕНИЕ

Поставянето на интегрирания подход в основата на изготвянето на стратегически и 
планови документи, какъвто несъмнено е ПИРО, е от изключителна важност за 
хармоничното и устойчиво развитие на българските общини и региони и слага край на 
хаотичното въздействие върху публичните процеси, давайки възможност на местните 
власти да имат задълбочен и обхватен поглед върху всички важии за развитието на 
общината сектори.

През последните години европейската политика на сближаване приема нов модел в 
регионалното икономическо развитие и еволюира в политика, проектирана да подобрява 
регионалния растеж и конкурентоспособността. В тази връзка прилагането на 
интегриран подход при планирането и реализирането на политики за интегрирано 
развитие на общините може да бъде изключително ценно.

Интегрираният подход представлява предизвикателство, свързано с необходимостта 
политическите фактори да използват програмни стратегии, които разглеждат обективно 
и обхватно реалните нужди от всички сектори на публичните процеси, като намират 
взаимовръзките, силните и слабите страни на всеки сектор, върху който ще се прилага 
интегрирано въздействие. Този процес изисква определянето на цели и приоритети въз 
основа на задълбочени анализи на предизвикателствата, с които се сблъсква конкретния ! 
регион.

Прилагането на интегриран подход и въздействие за развитие на община Кричим, 
съчетано с координиране на действия в области на политики с ясно идентифицирани 
взаимовръзки и коректно оценени очаквани резултати, както върху отделните области на 
въздействие, така и в цялост, предпоставя по-успешен и добър резултат от изпълнението 
на индивидуални и неинтегрирани инициативи.

При разработването на Плана за интегрирано развитие на община Кричим за периода 
2021-2027 г. са използвани методи и подходи, които се основават на опита от 
предходните години, съчетани с идентифицирането на ключовите предизвикателства 
пред общината. В процеса на разработване на ПИРО са взети предвид всички 
нормативни изисквания в областта на регионалното развитие, както и определените 
национални и регионални цели и приоритети за развитието на България. При 
разработването на ПИРО са взети предвид специфичните условия, ред и изисквания за 
прилагането на нормативните документи, свързани с управлението на Община Кричим, 
нейното териториално устройство, опазването на околната среда, актушшзиране и 
поддържане на кадастрална карта, имотния регистър за територията на общината, всички 
планове, стратегии, програми и наредби за изпълнение на местната политика за развитие, 
В допълнение, Планът за интегрирано развитие на община Кричим е разработен в 
съответствие с целите на кохезионната политика на ЕС за периода 2021-2027 г. и 
допринася максимално към политика 5 „Европа по-близо до гражданите чрез 
насърчаване на устойчивото развитие на градските, селските и крайбрежните райони и 
на местните инициативи“ и с целите на всички действащи европейски директиви.

1.1. ОБЩИ УСЛОВИЯ И  ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНА ЗА 
ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КРИЧИМ

В своята същност Планът за интегрирано развитие на община Кричим 
(ПИРО) 2021-2027 г. е основополагащ, стратегически документ и важен инструмент за
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управлението на общината през следващите седем години. Пространственият обхват на 
ПИРО включва цялата територия на общината. Определени са зони за прилагане на 
интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на 
потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини. 
Планът за интегрирано развитие на общината е със средносрочно действие, като времето 
за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС до края на 2027 
година.

ПИРО като част от системата от стратегически документи интегрира 
регионалното и пространственото развитие и служи за определяне на актуалните 
проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на районите, общините и населените 
места, коиго се отчитат при разработването на инвестиционни програми и финансови 
инструменти, включително съфинансирани от фондовете на Европейския съюз. В унисон 
с тях е и планирането и изпълнението на интегрирани подходи за териториално и градско 
развитие и на местни инициативи, допринасящи за постигане на националните цели и 
приоритетите за регионално и местно развитие.

Настоящият план за интегрирано развитие на община Кричим за периода 2021 - 
2027 г. е изготвен съгласно Методически указания за разработване и прилагане на 
планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г. издадени 
на основание на чл. 17, т. 9 от Закона за регионално развитие (ЗРР), изм. и доп. ДВ. бр. 
21 от 13 март 2020 г. ПИРО е документ, който определя средносрочните цели и 
приоритети за устойчиво интегрирано развитие на територията на общината и връзките 
й с други общини, който се разработва в съответствие с интегрираната териториална 
стратегия за развитие (ИТСР) на Южен централен район за планиране от ниво 2.

1.1.1. ОБХВАТ НА ПИРО

Съгласно чл. 13, ал. 2 от ЗРР, ПИРО осигурява пространствена, времева и 
фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за 
постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното 
и екологичното състояние на общинската територия.

Като стратегически документ ПИРО обвързва сравнителните предимства и 
потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за 
развитие, свързани със стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и 
устойчиво развитие на територията.

В спецификата на общината се съдържат аргументите за очертаване на нейната 
визия за развитие до края на програмния период. Тези аргументи произтичат от 
комплексните анализи на природните дадености, историята и мястото на общината в 
регионален и национален план от гледна точка на нейното икономическо, социално, 
екологично, културно и управленско ниво на развитие; наличните потенциали и 
съществуващите проблеми и предизвикателства. Последователността на проучванията, 
направените анализи и изводи в процеса на работата по плана са основната предпоставка 
за формулиране на аргументирана стратегическа част и като краен продукт една 
конкретна програма за действие.

ПИРО на община Кричим за периода 2021-2027 г., определя съгласно подхода 
„Отдолу-нагоре средносрочните цели и приоритети за развитието на общината в 
съответствие със стратегическите документи за развитие на нива „Национална стратегия 
за регионално развитие“ и „Интегрирана териториална стратегия за развитие на Южен 
централен район“, валидни за програмния период 2021-2027 година.
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ПИРО се изработва за цялата територия на общината, като се определят зони за 
прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за 
подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседни 
общини.

Връзка на ПИРО с Общ устройствен план на общината (ОУП): Докато ОУП се 
разработва в съответствие със Закона за устройство на територията, правната база за 
разработването на ПИРО е Закона за регионалното развитие. Докато ОУП е документ с 
дългосрочна визия за развитие от 15-20 години напред, ПИРО са средносрочни планови 
документи с хоризонт от 7 години. ОУП определя преобладаващото предназначение и 
начин на устройство на отделните структурни части на териториите, обхванати от плана, 
а ПИРО следва да бъдат разработени като стратегически и програмни документи, които 
определят средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината (и 
нейния център) и връзките й с други общини, в съответствие с другите документи за 
планиране на регионалното развитие, като съдържат конкретни параметри за развитието 
на територията и планират ресурсната обезпеченост на изпълнението.

1.1.2. ЦЕЛИ, МЕТОДИ, ПОДХОДИ И  ЗАДА ЧИ

Съгласно ЗРР плановете за интегрирано развитие на община са част от системата 
от документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие. 
Те са в йерархична съподчиненост на документите от по-горните нива -  интегрирани 
териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 и 
актуализираната Национална концепция за регионално и пространствено развитие.

Действащото законодателство изисква осигуряването на съгласуваност на ПИРО 
с основните стратегически документи на европейско, национално и областно ниво. 
Стратегическата рамка на ПИРО е фокусирана върху действащите към момента 
национални и регионални стратегически документи, които акумулират европейските 
политики.

Основната цел на ПИРО е да предложи обща рамка и последователност от 
конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в 
конкретна програма за действие. Общинският план на Кричим е оперативен документ, 
обединяващ целите и начините за тяхното постигане, при задължително съответствие с 
„Интегрирана териториална стратегия за развитие на Южен централен район“.

По същество планът се разработва и прилага в общия контекст на актуалната 
законодателна и стратегическа рамка на регионалното развитие в България и Европа, 
като изявява местната специфика и предлага аргументирани решения за социалните, 
икономическите, екологичните, културните и управленските предизвикателства по пътя 
към устойчивото развитие на общината. Тези решения очертават общата рамка и 
последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно 
ниво.
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Фигура 1.1. Място на ПИРО в Системата от стратегически документи в областта на регионалното 
развитие

Плзн за интегрирано 
развитие на община 

(ПИРО)

•Разработва се м  период от 7 години (чл.8,ал.Зот ЗРР) 
•Определя средно* рочниге цепи и приоритети за 
устойчиво ра)ви'ие на общината и връзките й с други 
общини в съответствие с ИТСР на региона за 
планиране от нино 2 и ОУП на общината.

•Общински секторни стратегии, програми и планове

Интегрирани териториални 
стратегии за развитие на 

регионите за планиране от 
ниво 2 (ИТСР)

•Разработва се за t ро« от 7 години (чл.8, ал 3 от ЗРР} 
•Определя сред^хрочните иели, приоритети и 

перспективи «устойчивотоинтегрирано регионално и 
местно развитие на територията на съответния регион 
за планиране в съответствие с НКПР и другите 
секторни и хори юнтзлни политики както и връзките 
му с други регион* за планиране от ниво 2 в страната и 
в съседните дър*ови е макрорегиона.

•Регионални секторни стратегии, планове и програми

Национална концепция за 
пространствено развитие 

за периода 2013-2025г. 
(НКПР)

•Разработва се за < рок от 15 години (чл.8, ал.З от ЗРР) 
•Определя дъл ог ромните перспективи, цели и 
приоритети на дьожавната политика за намаляване на 
дисбаланса в развитието на националната територия и 
съответствието й г другите секторни и хоризонтални 
политики

•Национални секторни стратегии, планове и програми

Устройството и управлението на нашоналната територия до 2025г. се 
регламентира от Национална концепция за регионално и пространствено развитие, която 
е актуализирана през 2019 г. Концепцията съдържа средносрочни и дългосрочни насоки 
за устройственото планиране и опазването на териториалните ресурси. Тя осигурява и 
подходяща основа за териториална насоченост и израз на секторните политики и 
стратегии, като се подчертава, че желаният модел за умерен полицентризъм (поддържане 
на мрежа от равномерно разпръснати градове, които са предпоставка за по-балансирано 
развитие и съживяване на селските и периферните райони) все още е на дневен ред. 
Актуализираният документ има няколко много важни нови елемента: отразени са новите 
насоки в европейската кохезионна политика и политиката за пространствено развитие; 
стратегическата й част интегрира в още по-силна степен регионалното планиране с 
пространственото такова; и идентифицира конкретни територии със специфични 
характеристики, потребности и потенциали.

„Интегрирана териториална стратегия за развитие на Южен централен 
район“ от ниво 2 е стратегически планов документ, определящ общата политическа, 
пространствена, икономическа и тематична рамка за интегрирано пространствено 
развитие на региона през новия програмен период 2021-2027 г. Гя е разработена в 
съответствие с Националната концепция за регионално и пространствено развитие за 
периода 2013-2025 г. (Актуализация 2019 г.), като отчита местния териториален 
потенциал и принципите за балансирано устойчиво развитие и отразяват съвременните 
тенденции в регионалната политика на Европейския съюз и на страната. Документът се 
използва за определяне на приоритетите и зоните за интервенции и за прилагане на 
интегрирани териториални инвестиции през новия програмен период 2021-2027 г.

Определени са основните параметри на ИТСР на Южен централен район, както 
следва:

□ Визия: Южен централен регион -  привлекателно място за живеене, бизнес 
и туризъм, с по-добри условия за комуникация и съхранено природно и културно 
наследство.
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П Стратегически приоритети:
о Стратегически приоритет 1: Засилване на конкурентните позиции на ЮЦР 

регион чрез инвестиции във факторите на растеж
о Стратегически приоритет 2: Подобряване на социалната и екологичната 

среда на ЮЦР
о Стратегически приоритет 3: По-балансирано териториално развитие и 

намаляване на неравенствата в ЮЦР
Реализирането на стратегията за развитие на региона следва да стане в условията 

на тясно взаимодействие и партньорство между държавните и местните власти, бизнеса 
и НПО и други заинтересовани страни. Това ще се осъществи на базата на широко 
подкрепени и адекватни приоритети, специфични цели и мерки.

Ефективното използване на местния потенциал и максималното оползотворяване 
на възможностите по различните програми, в т.ч. финансирани от ЕС, ще бъдат ключови 
фактори за успех.

Към разработване на ПИРО отношение имат и други действащи документи: 
стратегии, планове и програми, на национално, регионално, областно и общинско ниво. 
Влияние върху изпълнението ще окажат и разработваните нови оперативни програми и 
нормативни документи по секторни политики.

По своята същност регионалната политика се определя като комплексна 
политика, която посредством съвкупността от икономически, законодателни и 
административни действия на държавните и местните органи на управление цели да 
ускори регионалния и местния икономически растеж и да преодолява различията в 
развитието на отделните региони и общини в България.

При разработването на ПИРО са приложени следните подходи:
Подход, основан на местните характеристики и потенциал, приложен е при 

изготвянето на анализа на територията отразявайки специфичните й характеристики, за 
да се откроят конкурентните предимства на общината и за да се определят 
неизползваните потенциали. Той е обединяващ инструмент за решаване на 
съществуващи проблеми, идентифициране на нужди, подкрепа на потенциалите за 
развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини.

Интегриран подход, който се е наложил като основен в политиката за регионално 
развитие и задължителен при изготвяне на стратегическите документи за регионално и 
пространствено планиране. Целта е в условията на свиващи се ресурси и ограничени 
финансови параметри да обедини различни политики, приоритети, проекти, финансови 
ресурси, източници за финансиране, участници и заинтересовани страни, за постигане на 
положителна синергия и добавена стойност от реализираните програми. Концентриран 
израз на подхода са определени приоритетни зони за въздействие на територията на 
общината, в които основно ще бъде съсредоточено изпълнението на мерките, 
предвидени в програмата за реализация на плана. Осигурено е съответствието с 
нормативните изисквания в областта на регионалното развитие, както и с определените 
национални и регионални цели и приоритети на развитието в България. Освен това, 
ПИРО е съобразен със специфичните условия, ред и изисквания за прилагане на 
нормативните документи, свързани с местното самоуправление, териториалното 
устройство, опазването на околната среда, кадастъра и имотния регистър за територията 
на общината.

ПИРО на община Кричим цели прилагането на интегриран подход, който:
- Подпомага стратегическото планиране, ориентирано към постигането на 

ограничен брой ключови средносрочни и дългосрочни цели и приоритети, изпълнението 
на които ще въздейства върху ключови обществени процеси, пряко свързани с 
устойчивото развитие на общината.
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- Идентифицира и определя интервенции, ориентирани към резултатите, с ясна 
логика и качество на изпълнението на поставените цели. чрез използване на реална 
система от индикатори и критерии, чрез които общинското ръководство ще съумява да 
извършва междинен и последващ контрол върху изпълнението на поставените цели и 
задачи в ПИРО. Това ще позволи поддържането на непрекъснат процес на мониторинг и 
стремеж към подобрения на реализирането на местните политики.

- Класифицира, типологизира и определя зони за въздействие на интегрирания 
подход - с фокус върху приоритетни зони, нуждаещи се от социално-икономическо 
адаптиране и преструктуриране, райони в индустриален преход, изостанали селски 
територии и т.н.

- Подпомага идентифицирането на взаимосвързани проблеми и цели, 
формулирането на комплексни решения и действия за решаване на проблемите в 
развитието и постигането на целите, заложени в ПИРО.

За постигане на предпоставки за успешно изпълнение на ПИРО е необходимо 
идентифицирането на комплекс от законодателни, изпълнителни, административни, 
икономически и социални мероприятия, а именно:

- Създаване на необходимата нормативна база за общинско и регионално развитие 
и нейното синхронизиране с икономическото, социалното и екологично българско и 
европейско законодателство.

- Институционално осигуряване на местната политика - повишаване нивото на 
професионални компетенции на служителите в общинската администрация.

- Прилагане на разнообразен икономически инструментариум за общинско 
въздействие - бюджетен инструментариум, финансова децентрализация, индиректна 
намеса в процесите на пазарно развитие с цел постигане на баланс в социално- 
икономическото развитие на общината.

- Сътрудничество и партньорство между институциите, работещи за социално- 
икономическия просперитет на конкретната териториална общност.

- Сътрудничество и партньорство между общинската администрация и 
гражданското общество.

- Партньорства м е ж д у  община Кричим и публични и частни субекти.

Подход „отдолу -  нагоре“ е използван при разработване на ПИРО с цел 
изграждане на консенсусен модел с всички заинтересовани страни, повишаване на 
ангажираността и заинтересоваността на участниците в подготовката и прилагането на 
документа. Ефективното планиране и успешното устойчиво и интегрирано развитие се 
основават на отворен и прозрачен процес с включване на гражданите и заинтересованите 
страни в различните етапи. Прилагането на подхода „отдолу-нагоре“ във фазата на 
актуализиране на информацията и на публичните консултации позволява да се постигнат 
изискванията за информираност, публичност и прозрачност и да се идентифицират по- 
точно потребностите на местните общности, към които да се ориентират приоритетите и 
да се насочат публичните средства.

За успешното постигане на основната цел на ПИРО е необходимо да бъдат решени 
следните задачи:

□ комплексно управление на процеса по разработването на ПИРО ,
включително разпределение на дейностите във времето и на отговорностите между 
отделните експерти, коректна комуникация с Възложителя и всички заинтересовани 
страни;
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□ предварително извеждане на ясна и последователна методология за 
разработването на ПИРО,

□ определяне на структура на ПИРО. отчитаща разпоредбите в системата ог 
документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, 
която обхваща Методически указания за разработване и прилагане на:

о Националната концепция за регионално и пространствено развитие;
о Интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за 

планиране от ниво 2;

о Плановете за интегрирано развитие на община.

□ информационно обезпечаване, чрез събиране, обработка и синтез на данни от 
разнообразни и точни източници на информация;

□ проучване на основните законодателни и стратегически документи и
извеждането на изводи от тях;

□ извършване на комплексен анализ на съвременната ситуация в общината;

0  извеждане на обобщена оценка за проблемите и потенциалите в 
общината, заедно със синтезен SWOT анализ;

□ приложение на подход за формулиране на изпълтши стратегически 
предложения;

□ очертаване на визия за развитие и формулиране на цели, приоритетни 
области и съпътстващите ги мерки;

□ разработване на поредица от инструменти за реализацията на плана;

□ успоредни публични дискусии и анкетни проучвания, ориентирани към 
различни целеви групи и представляващи основно средство за генериране на идеи.

1.2. ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО 
РАЗВИТИЕ

Изготвянето на плановете за интегрирано развитие на общини (ПИРО) е 
регламентирано в Закона за регионалното развитие с неговата редакция от м. март 2020 
година (изм. и доп. ДВ. бр.21 от 13 март 2020г.), както и правилника за неговото 
прилагане, В новия програмен период 2021-2027 г. ПИРО обединяват в рамките на един 
стратегически документ елементите на общинските планове за развитие (ОПР), които се 
разработваха за всички общини и интегрираните планове за градско възстановяване и 
развитие (ИПГВР) ~ разработвани за градските общини, в периода 2014-2020 г.

1.2.1. ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА

Закон за регионалното развитие

Съгласно разпоредбите на чл. 13, ал. 4 от Закона за регионалното развитие ПИРО 
се приема от Общинския съвет по предложение на Кмета на общината.

Планът за интегрирано развитие на общината осигурява пространствена, времева и 
фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за 
постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното 
и екологичното състояние на общинската територия и съдържа:
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1. анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и 
потенциалите за развитие на съответната община;

2. цели и приоритети за развитие на общината за определен период;
3. зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на 

идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на 
възможностите за сътрудничество с други общини;

4. мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за адаптиране към 
климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия;

5. партньорите и заинтересованите страни и формите на участие в подготовката и 
изпълнението на плана при спазване на принципите за партньорство и осигуряване на 
информация и публичност;

6. индикативен списък на важни за общината проектни идеи с проектобюджети и 
оптимален график на изпълнение;

7. обща оценка на необходимите ресурси за реализация на плана, конкретизирана 
по години съобразно оптималния график за изпълнение на важните за общината 
проектни идеи;

8. програма за реализиране на плана за интегрирано развитие на общината;
9. необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на 

плана.

Закон за туризма

Изменението на Закона за туризма (ДВ. бр. 17 от 25 февруари 2020 г.), регламентира 
в програмата за реализация на плановете за интегрирано развитие на общините да се 
включва самостоятелен раздел, който съдържа общинска програма за развитие на 
туризма (чл. 11, ал. 1). Тя следва да е в съответствие с приоритетите на областната 
стратегия за развитие на туризма и Национапната стратегия за устойчиво развитие на 
туризма и стратегиите за развитие на отделните видове туризъм.

Към момента на изготвяне на ПИРО е Актуализираната национал на стратегия за 
устойчиво развитие на туризма в България 2014-2030 г. Изготвена и приета Стратегия за 
интегриран и устойчив туризъм на Област Пловдив 2019-2027 г. ’Затова в обхвата на 
ПИРО са включени мерки и проекти, които подкрепят развитието на туристическата 
дейност в общината, вкл. чрез партньорски проекти и интегрирани териториални 
инвестиции със съседните общини.

Други >акони, имащи отношение към разработването и реализацията на ПИРО

При изготвянето на ПИРО са взети предвид и редица закони, които имат пряко 
влияние върху управлението на територията, вкл. нейното финансиране. По-важните от 
тях са:

S  Закон за административно-териториалното устройство на Република 
България;

S  Закон за местното самоуправление и местната администрация;
S  Закон за администрацията;
■S Закон за общинската собственост;
S  Закон за общинския дълг;
^  Закон за публичните финанси;
^  Закон за местните данъци и такси,

както и секторно законодателство и подзаконови нормативни актове, от които 
произтичат конкретни права и задължения на общинска администрация.
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Освен изброените по-горе закони има и други специализирани административни 
актове, които определят дейността на общините в различни сектори, и от които 
произтичат конкретни права и задължения на общинската администрация. Такива са и 
международните конвенции ратифицирани от правителството на Р България, с които е 
свързана работата в конкретен сектор, в т.ч. и по отношение правата на човека, 
културното наследство и др.

1.2.2. СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА

Опитът в програмиране на развитието на общините показва необходимостта от 
интегриран подход за програмиране и реализация на политиките, който е фокусиран 
върху мерките за развитие, независимо дали източниците на финансиране са местните 
бюджети или средства от ЕС, за постигане на качествено подобряване на индикаторите, 
характеризиращи икономическата и социалната среда.

Разработването на Плана за интегрирано развитие на община Кричим е в 
съответствие с новите подходи в прилагането на регионалната политика в страната, 
включително в системата от документи за стратегическо планиране на регионалното и 
пространственото развитие.

В следствие на опита придобит от разработването на интегрираните планове за 
регионално развитие за периода 2014-2020 г,, новият тип планове имат за цел 
прилагането на интегриран подход при анализа на спецификата на местните 
характеристики и определяне на приоритетите и политики, които да имат синергичен 
ефект в развитието на общините.

Спрямо системата от документи за стратегическо и регионално развитие, ПИРО е 
документ отчитащ целите и принципите на планиране, съобразявайки се с документите 
от по-висок ред.

От своя страна тези документи отчитат принципите и целите на регионално, 
национално и европейско ниво, като водещи за периода 2021-2027 г. са следните:

□ Политики и цели на ЕС за периода 2021-2027г.

Подкрепяни приоритети в Европа за периода 2021-2027г.
♦♦♦ Прилагане на Европейския зелен пакт
❖ Защита и укрепване на нашата демокрация 

Насърчаване на свободна и безопасна Европа
❖ Постигане на икономика, която работи за хората,
❖ По-силна роля на Европа в света
♦♦♦ Оформяне на цифровото десетилетие на Европа

Подпомагани цели на политиката(ЦП) на ЕС чрез многогодишна финансова 
рамка за периода 2021—2027 г

❖ 1ЦП  По-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативния и 
интелигентен икономически преход

❖ 2ЦП  По-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и 
справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова 
икономика, приспособяване към изменението на климата и превенция и 
управление на риска

❖ ЗЦП По-добре свързана Европа чрез подобряване на мобилността и 
регионалната свързаност на ИКТ
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*** 4ЦП  По-социална Европа — реализиране на европейския стълб на социалните 
права

❖ 5ЦП  Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и 
интегрирано развитие на всички видове територии

>*□ Стратегически документи от по-високо йерархично ниво, с които е 
съобразено разработването на плана:

Споразумението за партньорство 2021-2027г. - очертава рамката за управление 
на средствата от европейските фондове в България през програмния период 2021 -  
2027 г. и основните направления на инвестициите с европейско финансиране през 
следващия програмен период, а именно:

1. Иновативен и интелигентен икономически преход чрез иновации и 
приложна наука;

2. Чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова 
икономика;

3. Подобряване на мобилността и регионалната свързаност;
4. Развитие на човешките ресурси и образование;
5. Устойчиво и интегрирано развитие на регионите в страната.

4- Националната програма за развитие: България 2030 - рамков стратегически
документ от най-висок порядък в йерархията на националните програмни
документи със следните стратегически цели:

1. Ускорено икономическо развитие
2. Демографски подем
3. Намаляване на неравенствата

Реализирането на стратегическите цели е предвидено посредством целенасочени 
политики и интервенции, групирани в пет взаимосвързани и интегрирани оси на 
развитие:

> Ос I Иновативна и интелигентна България

Тази ос на развитие акцентира върху повишаването на конкурентоспособността 
на българската икономика и трансформирането й в икономика, базирана на знанието и 
интелигентния растеж. В рамките на тази ос правителството определя три национални 
приоритета:

1. Образование и умения

2. Наука и научна инфраструктура

3. Интелигентна индустрия

> Ос 2 Зелена и устойчива България

Основният фокус на тази ос на развитие е устойчивото управление на природните 
ресурси, позволяващо задоволяване на текущите нужди на икономиката и обществото, 
при запазване на екологичната устойчивост, така че тези потребности да могат да 
продължат да бъдат удовлетворявани и в дългосрочен план. Предвидени са три 
национални приоритета за изпълнението на тази ос:

1. Кръгова и нисковъглеродна икономика

2. Чист въздух и биоразнообразие
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3. Устойчиво селско стопанство

>  Ос 3 Свързана и интегрирана България

Осигуряването на преда оставки за повишаването на конкурентоспособността и 
устойчивото развитие на районите на страната, каквито са подобряването на 
транспортната и цифрова свързаност, както и насърчаването на местното развитие, 
стъпвайки на специфичния местен потенциал, определя политиките, включени в тази ос. 
За тяхната реализация мерките са групирани в три национални приоритета:

1. Транспортна свързаност

2. Цифрова свързаност

3. Местно развитие

>  Ос 4 Отзивчива и справедлива България

Тази ос на развитие е фокусирана върху изграждането на ефективни и отговорни 
публични институции. Специален акцент на политиката върху групите и индивидите в 
неравностойно положение ще позволи постигане на по-вюпочващ и по-устойчив растеж 
и споделен просперитет за всички. Тази цел се адресира от два национални приоритета;

1. Институционална рамка

2. Социално включване

>  Ос 5 Духовна и жизнена България

Политиките ще адресират подобряването на здравния статус на населението, като 
ключов дегерминант на качеството на живот, но също и като необходимо условие за 
включването му в заетост и социална активност, както и духовни потребности на 
индивида да осигури предпоставки за превръщането му в творческа и пълноценна 
личност. За нейното реализиране правителството определя два национални приоритета:

1. Здраве и спорт

2. Култура, наследство и туризъм

I Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025
г. (Актуатизирана 2019г.) е средносрочен стратегически документ, който дава 
насоките за устройство, управление и опазване на националната територия и 
акватория и създава предпоставки за пространствено ориентиране и 
координиране на секторните политики. Отразява йерархичната система от 
градове-центрове, простиращи влиянието си върху различни по площ 
териториални ареали.
Главна цел : „Постигане на балансирано пространствено развитие, базирано 

на местния потенциал и сближаване на районите в териториален, икономически 
и социален аспект. ”

СЦ 1: Териториално сближаване -  чрез подобряване на свързаността на 
всички нива, укрепване на мрежата от градове-центрове и развитие на 
трансгранично, междурегионално и транснационално сътрудничество.

СЦ 2: Икономическо сближаване - чрез подкрепа за развитие и подобряване 
качествата на регионалните потенциали и опазване на околната среда.

СЦ 3: Социално сближаване - чрез създаване на равностойни условия за 
развитие и реализация на човешкия капитал.
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4- „Интегрирана териториална стратегия за развитие на Южен централен 
район“ от ниво 2 е стратегически планов документ, определящ общата 
политическа, пространствена, икономическа и тематична рамка за интегрирано 
пространствено развитие на региона през новия програмен период 2021-2027 г.

□ Визия: Южен централен регион -  привлекателно място за живеене, бизнес и 
туризъм, с по-добри условия за комуникация и съхранено природно и културно 
наследство.
□ Стратегически приоритети:

о Стратегически приоритет 1: Засилване на конкурентните позиции на ЮЦР  
регион чрез инвестиции във факторите на растеж
о Стратегически приоритет 2: Подобряване на социалната и екологичната 
среда на Ю ЦР
о Стратегически приоритет 3: По-балансирано териториално развитие и 
намаляване на неравенствата в ЮЦР

ПИРО има за цел да подкрепи дефинираната визия и пакетът от стратегически 
приоритети на ИТСР на ЮЦР от ниво 2 за периода 2021-2027 г. чрез прилагане на 
последователна политика и допълняемост.

На всички етапи от разработване на ПИРО се постига съответствие с целите и 
приоритетите на ИТС на ЮЦР и значимите национални и европейски документи за 
интегрирано развитие за съответния период.

i- Общ устройствен план на община Кричим

Съгласно ЗРР, ПИРО са част от системата от документи за стратегическо планиране 
на регионалното и пространственото развитие. Изготвят се с хоризонт от 7 години и 
очертават средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината в 
съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за 
планиране от ниво 2 и общия устройствен план на общината (чл. 13. ал. 1 от ЗРР).

Към момента на изготвяне на ПИРО, Община Кричим има разработен Окончателен 
проект на Общ устройствен план, извършена е Екологична оценка, проведено е 
обществено обсъждане, приет е от ОЕСУТ на община Кричим. Предстои изготвяне на 
доклад до Общински съвет при община Кричим, като орган по приемането и 
одобряването му по смисъла на чл. 127, ал. 6 от Закона за устройство на територията.

За разлика от ПИРО, ОУП на общината е документ с дългосрочна визия за развитие 
и се разработва за прогнозен период от 15-20 години, като с него се определя общата 
структура и преобладаващото предназначение на териториите, видът и 
предназначението на техническата инфраструктура и опазването па околната среда и 
обектите на културно-историческото наследство. Нормативна основа за разработването 
му е Закона за устройство на територията.

1.3. ОТГОВОРНОСТИТЕ И А ИНСТИТУЦИИТЕ И ПАРТНЬОРИТЕ ЗА 
РАЗРАБО ТВАНЕТО И ПРИЕМАНЕТО НА ПИРО

Процесът по разработване, съгласуване и актуализация на ПИРО е отговорност на 
Кмета на Общината, съгласно чл. 19 от Правилника за прилагане на ЗРР. Той извършва 
координация и контрол върху процеса на разработване и съгласуване на плана.

Със заповед на кмета се сформира работна група, която отговаря за подготовката, 
изготвянето и одобряването на ПИРО. Тя определя етапите, практическите действия и 
приема програма - график за изработването на ПИРО.
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Поканени за участие са максималният брой засегнати страни, а за останалите се 
осигурява непрекъснат публичен достъп за информация и възможност за излагане на 
становища на всички етапи от разработването и реализацията на ПИРО.

Съгласно чл. 23 от ППЗРР, финансирането на процеса на изработване, 
съгласуване с партньорите и актуализиране на ПИРО се осъществява от бюджета на 
общината и/или от фондове на Европейския съюз, и/или други финансови източници, 
като кмета на общината ежегодно планира необходимите за целта финансови ресурси.

ПИРО се обсъжда и съгласува със заинтересуваните органи и организации, с 
икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на 
юридически лица, имащи отношение към развитието на общината.

По заповед на кмета на общината се провежда обществено обсъждане на проекта 
за ПИРО в тази фаза и на ЕО по реда на чл. 20 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на екологична оценка на планове и програми в случаите, в които такава 
оценка е била изискана.

Процесът напублично обсъждане е обективиран в протокол с отразени становища 
от заинтересовани страни и е неразделна част от проекта на плана за интегрирано 
развитие на общината при внасянето му за разглеждане и приемане от Общинския съвет.

Процесът на разработване на ПИРО на Община Кричим включва няколко етапа: 
^  Предварителни проучвания. В този предварителен етап е направено 

детайлно проучване на всички съществуващи стратегически документи в Община 
Кричим, както и е събрана и обработена необходимата статистическа информация за 
изготвяне на плана.

S  Провеждане на проучвания и консултации. В тази фаза са организирани 
консултации с представители на общинска администрация, общински съветници, 
представители на бизнес, и др.

За проучване на мнението на заинтересованите страни в процеса на изготвяне на 
ПИРО са проведени анкетни проучвания за идентифицираните от тях проблеми, 
потенциал и възможности за развитие в периода 2021-2027 г., както и определянето на 
визията и приоритетите за развитие на общината.

S  Изготвяне на ПИРО. В тази фаза е изготвен средносрочният стратегически 
документ на база на вече събраната и обработена информация, статистически данни, 
информация от общинската администрация и проведените проучвания сред 
заинтересованите страни.

При определяне на визия, цели и приоритети за развитие на Община Кричим за 
периода 2021-2027 г. са отразени местните потенциали за развитие и възможностите за 
решаване на конкретни проблеми, с цел постигане на балансирано и устойчиво развитие, 
на основата на извършените аналитични проучвания в предходните етапи. Определени 
са зони за прилагане на интегриран подход (Зона за въздействие) на базата на общи 
(идентични) характеристики на определена територия и/или общи проблеми или 
потенциали за развитие. Изготвена е Програма за реализация на основата на извършения 
анализ на социално-икономическото развитие на общината, проучените мнения сред 
заинтересованите страни, проведените публични консултации и проучените 
възможности за финансиране чрез фондове на ЕС. Очертани са основни приоритетни 
проекти и действия в периода 2021-2027 г.

Неделима част от изготвения документ са определените мерки за ограничаване 
изменението на климата и мерки за адаптиране към климатичните промени и за 
намаляване на риска от бедствия в общината.

Изведени са индикаторите за наблюдение и оценка на ПИРО, съгл. Методическите 
указания на МРРБ, както и последващите действия по актуализация, наблюдение и 
оценка на плана.
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S  Очаквани резултати от приемането на документа и използването му за 
целите на стратегическото регионално и пространствено планиране на 
общинско ниво.

Като резултат от процеса по разработване, съгласуване и приемане на ПИРО, 
Общината ще разполага със средносрочен планов стратегически документ за периода 
2021-2027 г., който чрез дефинирани реалистични визия, цели, приоритети и мерки за 
подпомагане на интегрираното местно развитие ще дадат фокус върху локалните 
предимства, възможности, нужди и цели.

Планът ще осигури и финансова рамка за планираните инвестиции и проекти от 
значителна важност за икономическото, социално и екологично състояние за 
територията и жителите на община Кричим, като създаде условия за предвидимост и 
прозрачност на публичните политики.

1.4. СТРУКТУРА НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА 
КРИЧИМ

ПИРО е съвкупност на смислово, функционално и хронологично свързани 
елементи. Интегрираният подход е приложен и по отношение на всяка част от 
структурата на документа. Всички компоненти имат логическа последователност и 
взаимна обвързаност. Аналигичната част на документа е основа за формулиране на 
стратегическата му част, а дефинираните подходи и механизми за управление, 
наблюдение и оценка осигуряват практическото изпълнение и постигането на целите и 
приоритетите.

Достоверност на данните. Като източници на официална статистическа 
информация са използвани основно данни от Национален статистически институт 
(НСИ), министерства, държавни и регионални агенции, държавни комисии, 
териториални и регионални служби на органите на изпълнителната власт. Община 
Кричим и други официални нзточници. Източниците на данни са посочвани конкретно 
при тяхното използване в документа. Като обективен източник на данни за изготвената 
оценка и потенциалите за развитие е използвана обработената информация от целевите 
анкети със заинтересованите страни, теренни проучвания, получени идеи за проекти и от 
проведените публични събития.

ПИРО на Община Кричим 2021-2027 г. включва:
(1) целите, мястото и ролята на Плана за интегрирано развитие в цялостната система 

от документи за стратегическо планиране на регионалното развитие;
(2) законовите норми, подхода и принципите, на които се основава документът;
(3) отговорностите на институциите и партньорите за разработването и приемането 

на Плана за интегрирано развитие на Община Кричим 2021 -  2027 г.;
(4) очакваните резултати от приемането на документа и използването му за целите на 

стратегическото регионално и пространствено планиране на общинско ниво.
(5) Методиката на разработката - използвания при изготвянето на ПИРО подход и 

описание на извършените изследвания, източниците на данни и информация.
Съгласно Методическите указания на МРРБ от март 2020 г,, същинската (експертна) 

част на ПИРО 2021 -  2027 г. е разработен по следната структура:
^  Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и екологичното 

състояние, нуждите и потенциали за развитие на територията на Община Кричим;
S  Цели и приоритети за развитие за периода 2021 -  2027 г.;
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S  Описание на комуникационната стратегия, на партньорите и заинтересованите 
страни и формите на участие в подготовката и изпълнението на ОПР, при спазване 
на принципите за партньорство и осигуряване на информация и публичност;

S  Определяне на приоритетните зони на въздействие;
S  Програма за реализация на Плана и описание на интегрирания подход;

S  Мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за адаптиране към 
климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия;

S  Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на ПИРО на 
Община Кричим;

S  Предварителна оценка на разработения ПИРО 2021 -  2027 г.
Посочените компоненти имат логическа последователност и взаимна обвързаност. 

Аналитичната част на документа е основа за формулиране на стратегическата му част, а 
дефинираните подходи и механизми за управление, наблюдение и оценка осигуряват 
практическото изпълнение и постигането на целите и приоритетите.

Основно изискване по отношение на ПИРО за периода 2021-2027 г. е прилагането на 
интегриран подход на развитие, т.е. подход на тясна координация на различните 
публични политики на базата на местните специфики. Интегрирането на различни 
секторни дейности за въздействие представлява компонент на съобразеното с 
конкретното място разработване на политика. Жилищното строителство, транспортът, 
заетостта, качеството на околната среда и множество социални елементи си 
взаимодействат, за да окажат влияние на икономическото развитие. Разработването на 
общи приоритети за тези сфери не е лесно, тъй като всяка има своите собствени цели, 
приоритети и бюджети. Въпреки това, при интегрирания подход за развитие трябва да се 
определи, как тези институционално отделни елементи си въздействат взаимно. 
Принципът на интегрирания подход следва да бъде водещ при разработването на 
стратегическия документ и съответно да бъде прилаган по отношение на всяка част от 
неговата структура.

В заключението на плана се посочват основните препоръки за неговото ефективно 
изпълнение през програмния период.

Планът за интегрирано развитие на Община Кричим за периода 2021-2027 г. се 
отличава от ОПР за периода 2014-2020 г. по следните характеристики:

• Единен стратегически документ за цялата територия на общината;
• Интегриран подход за развитие не само на ниво общински център;
• Определяне на зони за въздействие, с възможни инвестиции на цялата територия;
• Съобразяване със спецификите и потенциала на територията, а не с

административните й граници;
• Акцент върху принципа на партньорство и подхода „отдолу-нагоре“.

1.5. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ И АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО, 
СОЦИАЛНОТО И ЕКОЛОГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ, НУЖДИТЕ И 
ПОТЕНЦИАЛИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КРИЧИМ
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1.5.1. ПРИРОДНО-ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА

Община Кричим се намира в югозападната част на Пловдивска област в т. нар. 
Северна родопска яка. Заема част от Пазарджишко-Пловдивското поле и е разположена 
в подножието на северните склонове на Родопите. Общината граничи с общините 
Стамболийски, Перущица. Родопи, Девин и Брацигово. На територията на общината



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

освен град Кричим няма други населени места. Град Кричим (230 м н. в. и площ 250 ха) 
се намира на около 20 км югозападно от областния център -  гр, Пловдив.

Общината има благоприятно географско положение с отдавна формирани 
икономически и административни връзки с община Родопи, със съседните общини -  
Стамболийски и Перущица и с областния център -  гр. Пловдив.

Релефът на общината е равнинен в северната част и средно планински в южната. 
Територията й попада в пределите на Горнотракийската низина и крайните северни части 
на Западните Родопи.

С площта си от 54,895 кш2 заема 17-о, предпоследно място сред 18-те общини на 
областта, което съставлява 0,92% от територията на областта. Тя е една от 9-те общини 
в България, в които има само по едно населено място.

Северният район на общината попада в южната част на Горнотракийската низина, 
като тук на границата с община Стамболийски, в коритото на река Въча се намира най- 
ниската й точка -  206 m н.в. Северно от големия завой на Стара река в пределите на 
общината попадат крайните югоизточни части на Бесапарските ридове -  Широки връх 
442,5 ш.

Според комплексното физико-географско райониране на България Община Кричим 
се отнася към две области Рило-Родопска област, Зстаднородопска подобласт и 
Преходна област, Горнотракийско-Среднотунджанска подобласт (по Гълъбов, 1975).

Според ландшафтното райониране на страната, района на Община Кричим, област 
Пловдив спада към две области - Южнобългарска танинско-котловинна област, 
Западнородопска подобласт и Междупланинска зонална област на южнобългарските 
низини и ниски пчанини, Горнотракийска подобласт (Петров, 1997 г.).

Съгласно горско растителното райониране на България, територията на община 
Кричим попада в Тракийска горско растителна област, подобласт Родопи, а според 
вертикалното зониране в Долния равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински пояс на 
дъбовите гори и Среден планински пояс на горите от бук и иглолистни и др.

Според геоботаническото райониране на растителната покривка на Република 
България (по Бондев И., 1997 г.), територията на община Кричим, предмет на настоящата 
оценка попада в една ботанико-географска област - Европейска широколистни горска 
област, Илирийска и Македоно-Тракийска провинция.

Западне от дълбоката долина на река Въча и югозападно от град Кричим се издигат 
крайните североизточни части на планинския рид Равногор (североизточен дял на 
Баташка планина, част от Западните Родопи). Максималната му височина в пределите на 
общината е 905,7 ш. Районите източно от долината на Въча се заемат от крайните западни 
части на Върховръшкия рид, който е северозападно продължение на високия 
западнородопски дял Чернатица. В него, в крайната югоизточна точка на общината, на 
границата с община Родопи, източно от заличеното село Черешево се издига връх 
Кадиева варница 1657 ш, най-високата точка на община Кричим.

Гореописаните обстоятелства определят климата на региона като благоприятен за 
развитие на туризъм. Общината има благоприятно географско положение с отдавна 
формирани икономически и административни връзки с община Родопи, със съседните 
общини -  Стамболийски и Перущица и с областния център -  гр. Пловдив.

Територията е 54 895 дка, като най-голям е делът на горските земи -  28 410 дка, 
следван от земеделските земи -  19 758 дка и земи за добив на полезни изкопаеми -  2925 
дка.

Горските територии разположени в границите на Община Кричим, се стопанисват 
изцяло от 777 „ДГС-Кричим (Южноцентрачно държавно предприятие -  Смолян), в 
чийто административни граници попада и общината.
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Таблица. Баланс на територията на община Кричим по начин на трайно ползване

Вид територия по основно предназначение 
и начин на грайно ползване

Площ  (в дка) Дял (% )

Земеделски територии 19 758 35,99

Г орски територии 28 410 51,75

Урбанизирани територии 2124 3,87

Водни площи и течения 1429 2,60

Територии за добив на полезни изкопаеми 2925 5,33

Транспортна инфраструктура 249 0,45

ОБЩ О ТЕРИТОРИЯ 54 895 100,00

Източник: Община Кричим

1.5.1.1. КЛИМАТ

Общината попада в преходноконтиненталната климатична област, разположена 
на север от Родопския масив, характерна със значително по-мека зима и сравнително 
сухо лято. Снежната покривка се задържа средно около 25-30 дни през годината. В целия 
район пролетта настъпва рано. Температурата на въздуха бързо се повишава и в началото 
на април средната денонощна температура надвишава 10-12°С. Средната 
продължителност на слънчевото греене е около 2260 часа средногодишно. Това оформя 
и термичния режим -  средногодишната температура е около 12°С, като юлската средна 
температура е около 23°С, а януарската -  около 0,5°С.

Температурните инверсии са с изключително висока честота и обхващат около 
80% от въздушния басейн на цяла Горна Тракия, включително и територията на община 
Кричим. Те ограничават естествената вентилация на района и водят до бързо 
увеличаване на атмосферните замърсители.

През пролетния сезон падат обилни валежи, които оказват благотворно влияние 
за развитието на земеделските култури. За лятото са характерни високи температури - 
32-35°С, като валежите са редки и има чести засушавания. Най-голям недостиг на влага 
за земеделските култури се изпитва през юли и август. В същото време близостта до 
планината създава прохлада и намалява влиянието на континенталния климат, 
характерен за Пазарджишко-Пловдивското поле.

На територията на общината няма големи източници на вредни вещества в 
атмосферния въздух, както и интензивен автомобилен транспорт. Основният източник 
на емисии на вредни вещества е от битовото отопление с твърди горива през зимния 
сезон.

Преобладават ветровете със западна посока. Характерни за територията на 
община Кричим са местните ветрове, които се появяват по планината, по течението на 
река Въча. Силни ветрове със скорост повече от 14 метра за секунда се наблюдават рядко.
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Източник; www.meteoblue.com/ba

Ф и г,: Средна скорост на вятъра в община Кричим по месеци

Диаграмата за Кричим показва колко са очакваните дни в месеца, в които вятърът 
ще достигна определена скорост.

Община Кричим попада в Зона А - Зона на малък ветроенергиен потенциал. 
Характеристиките на тази зона са:
Средногодишна скорост на вятъра: 2-4 m/s;
Енергиен потенциал: около 100 W/m2 ; (т.е. по-малко от 1 500 kWh/m2 годишно). 

Фиг. 8: Роза на ветровете на територията на община Кричим

О •  >1
•  >гк •  >за

• >5 *50 И >12 9  >19
•  >61 km ;h

Източник: www.meteoblue.com/bg 

Розата на вятъра показва колко дни в годината вятърът духа от определена посока.

http://www.meteoblue.com/ba
http://www.meteoblue.com/bg
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Ф и г.: Средни месечни температури и валежи в община Кричим

Изводи:
* Климатичните режими по територията като цяло благоприятстват 

комфорта на населението.
" В същото време следва да се отбележи наличието на условия за проява на 

редица неблагоприятни за стопанската практика явления -  изразителни 
засушавания, дефицит на атмосферна и почвена влажност, мъгли, 
температурни инверсии, екстремни температури, задържане на 
замърсители във въздуха.

1.5.1.2. ХИДРОЛОЖКА СИСТЕМА

Община Кричим попада в Източнобеломорския район. През територията на 
община Кричим протича река Въча, която е главен водоизточник за общината. Тя събира 
води от Родопския масив и е естествен отток на язовирите „Въча” и „Кричим”. Реката е 
оформила своеобразна тераса, която формира равнинната част на територията на 
общината.

В близост до град Кричим е изграден един от най-големите хидроенергийни 
комплекси в страната, в който се включват язовирите „Въча” и „Кричим”. Те дават 
двигателна сила на четири водно-електрически централи, превръщайки Общината във 
важен водно-енергиен източник.

Преминаването на реката през територията на общината и самия град Кричим 
оказва благоприятно влияние в икономическо, екологично и в урбанистично отношение.

Повърхностни водни тела
Съгласно номенклатурата на БД ИБР и МОСВ за водните тела и ПУРБ 2016-2021, 

в района, в който е ситуирана община Кричим попадат следните повърхностни водни 
тела:

□ Повърхностно водно тяло, категория река, с име Тъмръшка, с код 
BG3MA500R127, поречие Марица, с географско описание: р. Тъмръшка дос. Храбрино и 
притоци -р. Дормушевска и р. Пепелаша;

□ Повърхностно водно тяло, категория река с име Въча, с код BG3MA600R130, 
поречие Марица, с географско описание.' р. Въча от гр. Кричим до устие и притоци;

http://www.meteoblue.com/bg
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□ Повърхностно водно тяло, категория река с име Въча, с код BG3MA600R131, 
поречие Марица, с географско описание: р. Въча от яз. Кричим до гр. Кричим;

□ Повърхностно водно тяло, категория река с име Стара река с код 
BG3MA700R144, поречие Марица, с географско описание: р. Стара река от гр. Пещера 
до устие.

□ Повърхностно водно тяло, категория езеро, с име Въча, с код BG3MA6000L133, 
поречие Марица, с географско описание: язовир Въча;

□ Повърхностно водно тяло, категория езеро, с име Кричим, с код 
BG3MA600L132, поречие Марица, с географско описание: язовир Кричим;

Естествените ресурси на ВТ са 3485,51 л/сек, разполагаеми ресурси 2694.64 л/сек, 
разрешеното водни количества 65,64 л/сек, експлоатационен индекс 2%.

Екологичното състояние на повърхностните водни тела се оценява в пет класа: 
отлично, добро, умерено, лошо и много лошо. За оценка на екологичното състояние се 
разглеждат биологични и физико-химични елементи за качество. Водещи за определяне 
на състоянието са биологичните елементи. Общата оценка на водното тяло се извършва 
на база на годишна оценка на данните от мониторинг, което позволява да се проследи 
тенденцията в състоянието водното тяло. Данните от 1 до 2 предходни години могат да 
бъдат използвани при оценката, когато за определени елементи за качество не е 
провеждан мониторинг през същата година и останалите елементи не показват промяна 
на състоянието от предходните години.

На територията на община Кричим на р. Въча няма пунктове за контролен и 
оперативен мониторинг, докато за хидробиологичен мониторинг са определени 2 
пункта:

Код на монит. пункт
Код на водно 

тяло
Пункт

МЗБ БИ 
2009

МЗБ БИ 
2010

МЗБ БИ 
2012

РЕЧЕН ТИП

BG3MA00617MS0703 BG3MA600R131 Р. Въча преди Кричим 3.S 3.5 R3 планински

BG3MA006i7MS0702 BG3MA600R130 Р. Въча след Кричим 3.S 3.5 R5 полупланински

Легенда:

Оценка на състоянието по БИ

4И5
много добро

3.5*4 добро

2.5*3 умерено

2 лошо

l-fl.5 много лошо

Подземните водни тела, върху част от които е разположена община Кричим, 
съгласно номенклатурата на БД ИБР и МОСВ и ПУРБ 2016-2021 са следните:

□ Водно тяло BG3G000000Q013 Порови води в Кватернер - Горнотракийска 
низина с обща площ 2818,07 км2.

Естествените ресурси на ВТ са 8677,77 л/сек, разполагаеми ресурси 7941,50 л/сек, 
разрешеното водни количества 5728,91 л/сек, експлоатационен индекс 72%.

Подземно водно тяло BG3 GOOOOONQOI8 Порови води в Неоген - Кватернер - 
Пазарджик - Пловдивския район, с обща площ 4013,81 км2.
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Естествените ресурси на ВТ са 3415,96 л/сек, разполагаеми ресурси 3116,79 я/сек, 
разрешеното водни количества 3797,23 л/сек, експлоатационен индекс 122%.

□ Подземно водно тпячо BG3G00000Pt041 Карстови води - Централно Родопски 
масив, с обща площ 552,77 км2.

Естествените ресурси на ВТ са 3275,62 л/сек, разполагаеми ресурси 3120,93 л/сек, 
разрешеното водни количества 916,16 л/сек, експлоатационен индекс 25%.

□ Подземно водно тячо BG3G00000Pt050 Пукнатинни води - Централно 
Родопски комплекс, с обща площ 1658,61 км2.

На територията на Община Кричим няма хидрогеоложки пунктове от 
националната мрежа за мониторинг на химичното състояние на подземните води:

Карта: Подземни водни тела в Община Кричим

П о д зе ти  водни тела не територията -а  сбщи-ta Кричим

Мрежата за мониторинг на подземни води се състои от пунктове за мониторинг 
за оценка на химичното състояние на подземни води, в т.ч. мониторингови пунктове в 
зоните за защита на питейни води, както и пунктове за оценка на количествен 
мониторинг. Количествения! мониторинг се извършва от НИМХ по споразумение, 
сключено между НИМХ и МОСВ.

Всяка година НИМХ извършва оценка на естествените и разполагаеми ресурси на 
ПВТ и за всички подземни водни тела на територията на Република България се 
определят количествата, необходими за сухоземните екосистеми, пряко зависещи от 
подземни води. Тези оценки и данните за разрешените за водовземане водни количества 
от подземни води в ИБРБУ, се използват при определяне на свободните водни 
количества на подземните водни тела. Оценката на въздействието от черпените водни 
количества е свързана с понижение на водните нива в ПВТ.
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Община Кричим е сред ограничения брой общини в страната, които са осигурили 
съответствие с националното и европейското законодателство за отвеждане и 
пречистване на битовите отпадъчни води.

На територията на общината има минерални извори - Находище „Кричимски 
извори” /имот № 000609/, сондажен кладенец № 1, отстоящ на около 6 км южно от гр. 
Кричим, в близост до манастира „Св. Богородица“. Сондажът се намира на кота 336,62. 
По силата на чл.19, т.З от Закона за водите и във връзка със Заповед № РД - 717 / 
02.10.2006г. на Министъра на околната среда и водите минералният извор е актуван като 
публична общинска собственост с АОС № 287/01.12.2006г., находище на минерална вода 
„Кричимски извори” -  Сондаж № 1. Температурата на минералната вода е 32°С, дебитьт 
е Q = 0.93 dm3/s. Със Заповед № РД - 717 / 02.10.2006г. на Министъра на околната среда 
и водите са утвърдени локалните експлоатационни ресурси от минерална вода -  0,63 
л/сек.

Неговата вода се характеризира като изотермална, слабоминерализирана, 
хидрокарбонатна калциево-натриева, без санитарно -  химични признаци на 
замърсяване. Натуралната минерална вода от минерален водоизточник “сондаж № 1”, 
находище на минерална вода “Кричим”, град Кричим, Община Кричим, Пловдивска 
област, може да се използва за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика при 
отстраняване на микробиологичното замърсяване. Засега минералният извор не се 
използва ефективно и икономическото му значение на общината е малко.

На територията на община Кричим около подземните водоизточници има 
следните санитарно-охранителни зони (СОЗ):

□ C03-61/2009-C03 около 2 бр. ТК за ПБВ на обект: "Предприятие за 
козметични продукти Солвекс - КП" гр. Кричим

□ С03-20-04/2004-Помпена станция "Кричим" - Ш К -1, Ш К - 2

□ С03-37-05/2005-Помпена станция "Перущица 2" за питейно-битово 
водоснабдяване па гр. Перущица

□ C03-64/2006-C03 около ТК за водоснабдяване на "Предприятие за преработка 
и съхранение на плод. и зеленчуци "Кричимфрукт" ООД - гр. Кричим

□ СОЗ-106/2007-СОЗ на 2 броя каптирани извора за питеино-битово 
водоснабдяване на гр. Кричим, обл. Кричим, обл. Пловдив

Водоснабдяването на населението на общината е от местни водоизточници 
(сондажи, каптажи и шахтови кладенци). Населението е водоснабдено с питейна вода на 
100%.

Ползването на питейната вода от населението на Общината е средно по 
56.0литра/на ден, което нарежда Общината на последно място в Областта. 
Водоснабдяването се осъществява по гравитачен път и чрез сондажни кладенци. 
Изградени са два броя водоеми с обем общо от 2130 куб.м. вода. Сондажните кладенци 
са два вида: 2 бр.-каптажни и 2 бр.-шахтови. Кладенците са разположени по терасата на 
десния бряг на р, Въча.

Водопроводната мрежа е изградена предимни от нови полипропиленови тръби и 
частично от стари стоманени тръби. Подменени са частично и старите тръби с 
пластмасови. В града при изпълнението на програмата на „Водния цикъл“ е решен 
проблема на кв. „Крайречен“, където ВиК-мрежата е напълно модернизирана. След 
реализираната вече програма по ..Водния цикъл“ на гр. Кричим, водопроводната и 
канализационната мрежа на гр. Кричим, заедно с новоизградената и влязла в 
експлоатация ПСОВ (Пречиствателната станция за отпадни води), гр. Кричим, е получил
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едно съвременно европейско водоснабдяване и канализация. Елиминиран е 
неблагоприятния фактор на старата ВиК мрежа за често получаваните аварии във 
водоснабдяването. Напълно са отстранени аварйните течове, водещи до икономически 
загуби.

Въпреки това в перспектива водоснабдяването на града трябва да премине на 
водоизточник-язовир „Въча“, като част от проекта за водоснабдяване на гр. Пловдив.

Изводи:

■ Анализите показват, че районът се характеризира с добри водни ресурси, 
но в условията на високо изпарение и висок потенциален риск от 
наводнения.

■ Важно значение за стопанската практика имат хидромелиоративните 
защитни средства и завиряванията.

1.5.1.3. ПОЧВИ

Почвата е повърхностният рохкав слой от земната кора на сушата, образуван под 
действието на много фактори, която притежава свойството плодородие. На 
контролираната от РИОСВ - Пловдив територия са разположени едни от най- 
плодородните почви в страната. Затова дълг на всеки, който използва почвата, като 
средство за производство трябва да я опазва от увреждане и замърсяване, като по този 
начин гарантира ефективна защита на човешкото здраве и естествените почвени 
функции. През последните години се наблюдава тенденция към намаляване 
замърсяването на почвите. Използват се добри земеделски практики. Повишава се 
информираността на обществото за екологичните и икономическите ползи, както и 
необходимостта от предприемане на мерки за опазването на този компонент на околната 
среда.

В общината са разпространени главно алувиални почви. Този тип почви се 
отличават с лек механичен състав, добра водопропускливост и влажност. Имат рохкав 
строеж и малко съпротивление при обработка и благоприятен въздушен режим. Върху 
тях много добре виреят зеленчуци и овощни насаждения. Това е природна даденост, 
която е благоприятна за развитие на ефективно селско стопанство.

В северните склонове на Родопите почвите са с тънък хумусен слой. поради което 
не са залесени и нямат съществено икономическо значение.

Почвите в района на общината са чисти. Няма данни за замърсени земеделски 
земи от промишлени дейности, за замърсени почви вследствие на напояване. Причини 
за доброто екологично състояние на почвите е липсата на активна промишлена дейност, 
както и на интензивна селскостопанска дейност. На територията на общината няма 
складове за съхранение на негодни и забранени за употреба продукти за растителна 
защита.

Ерозията не е съществен проблем за почвите на общината, тъй като 62% от тях са 
с „много слаб ерозионен действителен риск”, 6% от територията на общината е с „умерен 
действителен риск” на проявление на водоплощна ерозия.

Вкисляване и засоляване на почвите също така не са характерни за почвите на 
общината.

Няма регистрирани нарушени територии вследствие на добив на подземни 
богатства.
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При сегашната структура и принос на основните икономически дейности не се 
очаква негативно въздействие върху състоянието на почвите. Въпреки това, при 
планиране на икономическото развитие на общината - развитие на земеделското и 
горското стопанство, трябва да се отчита възможността за проявление на подобни 
процеси.

1.5.1.4. ПОДЗЕМНИ ПРИРОДНИ БОГАТСТВА

В землището на Общината не са открити полезни изкопаеми, с изключение на 
кариерни материали. Кариерата е разположена на север от град Кричим и задоволява 
потребностите на строителството.

На територията на Общината има минерален извор. Неговата вода се 
характеризира като изотермална, слабоминерализирана, хидрокарбонатна калциево- 
натриева, без санитарно — химични признаци на замърсяване. Натуралната минерална 
вода от минерален водоизточник “сондаж № 1”, находище на минерална вода “Кричим”, 
град Кричим, Община Кричим, Пловдивска област, може да се използва за питейно 
балнеолечение и балнеопрофилактика при отстраняване на микробиологичното 
замърсяване.

Дебитът на водата е около 0,63 литра за секунда, температурата и е 32°С. Засега 
минералният извор не се използва ефективно и икономическото му значение на 
общината е малко.

Община Кричим е бедна на полезни изкопаеми, но има много добър потенциал за 
използване на енергия от възобновяеми източници. Приносът на ВЕИ към общото 
производство на електрическа и топлинна енергия към момента се изразява в 
използването предимно на водната енергия и биомаса. Потенциалът на слънчевата 
енергия все още не е усвоен.

1.5.1.5. ФЛОРА И ФАУНА, ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ И ТЕРИТОРИИ 

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ.

На територията на община Кричим се разполагат изцяло или отчасти 2 защитени 
територии, разпределени по категории, както следва:

Фигура: Местоположение на защитените територии съгласно ЗЗТ, на 
територията на Община Кричим
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> Поддържан резерват (ПР) "Изгорялото поне”.
Обявен е за резерват през 1949 г. През 1999 г. е прекатегоризиран в поддържан 

резерват. Общата му площ е 29,3 ха. Разположен е в землището на гр. Кричим. На 
неговата територия се съхранява едно от редките находища на дървовидна хвойна 
{Juniperus excelsa Bieb.). Характерни растения за резервата са келяв габър, космат дъб, 
люляк, жасмин и други интересни дървесни и тревни видове. Той представлява голям 
интерес за природолюбителите като разкрива възможности за организиране на 
екотуризъм.

Поддържаният резерват е изключителна държавна собственост и се разполага 
изцяло на територията на община Кричим. Охранява се от РИОСВ -  гр. Пловдив. В него 
е забранена всякаква човешка дейност. Резерватът има ограничен туристически 
потенциал. Посещения в него са разрешени само по маркирани пътеки, а посещенията са 
допустими само след съгласуване с министъра на околната среда и водите или 
оправомощени от него лица по смисъла на чл. 17, ал. 3 от Закона за защитените 
територии (ЗЗТ). Резерватът може да служи като притегателен център за туристи, 
желаещи да се насладят на естествена съхранена природа.

В поддържан резерват „Изгорялото поне“ се срещат два основни типа екосистеми
-  „Горски“ и „Площи с разпокъсана растителност или без растителност“, като вторият 
тип обхваща части от резервата със скални излази с различен размер, където дървесната 
растителност отстъпва място на тревисти сухолюбиви и слънцелюбиви растения. 
Природните местообитания, представени според Приложение 1 на Директива 92/43/ЕЕС 
с посочени кореспондиращите кодове с Класификацията на Палеарктичните 
местообитания (Gasification of Palearctic habitats; СЕ; Nature and environment No 78/96) 
ca: 91AA -  Източни гори от космат дъб, 9560 -  * Ендимични гори от Juniperus spp., 8210
-  Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове.

Резерватът има изготвен и утвърден със Заповед № 106 от 29.02.2016 г. ДВ, бр. 21 
от 18.03.2016 г. на министъра на околната среда и водите План за управление.

Изглед: Изгорялото поне

> Защитена местност (ЗМ) “Козница”.
Обявена е през юли 2008 г. с цел опазване на най-голямото в Родопите находище на 

дървовидна хвойна {Juniperus excelsa Bieb). Площта на ЗМ е 6501,571 дка. Защитената 
местност се разполага на територията на две общини. Една част (4,230 дка от площта й) 
е на територията на община Кричим, а останалата част (6 497,341 дка) - на територията 
на община Родопи.

Територия на защитената местност обхваща част от Средни (Централни) Родопи. 
Намира се на юг от гр. Кричим и включва скалистите планинските склонове, 
разположени източно от поречието на река Въча.

Територията се отличава с богато биологично разнообразие, тук се намират находища 
на застрашени от изчезване растителни видове и местообитания на редки и защитени
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животински видове. Средиземноморското климатично влияние, което навлиза по р. Въча 
е силно изразено и е причина за широко застъпения средиземноморски характер на 
флората и фауната и предпоставка за богато биологичното разнообразие.

В този район се намира второто по-големина в България и най-голямото в Родопите 
находище на дървовидна хвойна (Juniperus excelsa Bieb.) - рядък и защитен от закона вид, 
терциерен реликт, представител на вечнозелената средиземноморска флора в България. 
Стръмните скалисти склонове се обитават от дива коза (Rupicarpa rupicarpa) и кафява 
мечка (Ursus arctos). Районът е място за гнездене на малък креслив орел (Aquila 
pomarina). сокол скитник (Falco peregrinus) и др, дневни и нощни грабливи птици, а река 
Въча и притоците й -  р. Кознишка и р. Малка Въча се обитават от видра (Lutra lutra).

Всички защитени територии попадат в териториалния обхват на РИОСВ -  гр. 
Пловдив.

Режим на дейности в обхвата на ЗМ:
1. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства;
2. Забранява се разрушаването и изземването на скални маси;
3. Забранява се строителство, с изключение на обекти за ловностопански 

дейности;
4. Забранява се изграждане на нови пътища;
5. Забранява се промяна предназначението и начина на трайно ползване на земите, 

горите и водните течения;
6. Забранява се осъществяване на горскостопански дейности през периода 1 март 

- 15 юли;
7. Забраняват се всякакви сечи, с изключение на санитарни и отгледни;
8. Забранява се залесяване с неместни за района растителни видове;
9. Забранява се разселване на неместни за района животински видове;
10. Забранява се скалното катерене, алпинизъм, парапланеризъм, 

делтаплан еризъм и мотоделтапланеризъм;
11. Забранява се бивакуването на хора;
12. Забранява се паша и бивакуване на домашни животни;
13. Забранява се паленето на огън;
14. Забранява се събирането на лечебни растения и гъби.

Съгласно Регистъра на Вековните дървета в България на ИАОС, на територията на 
Община Кричим няма регистрирани вековни дървета.

Изглед: ЗМ Козница

з а щ и т е н и  з о н н .

На територията на община Кричим са разположени част от общо 4-ри защитени зони: 
„Бесапарски ридове“, код BG0002057 -  по директивата за птиците; „Родопи-Западни“, 
код BG0001030 по директивата за местообитанията; „Бесапарски възвишения“, код
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BG0000254 по директива за местообитания; „Река Въча-Тракия“, код BG0000424 по 
директива за местообитанията.

> Защитена зона .„Родопи-Западни“
Включва слабо населен район с обширни иглолистни и смесени гори. Зоната е 

ключово място за опазване на мечката — без опазване на тази зона срещу фрагментация 
и засилване на човешкото влияние, бъдещото на цялата Рило-Родопска популация, 
включително и гръцката й част, ще бъде застрашено. 33 е с обща площ 2 728 543,356 дка 
и заедно с другите 2 зони: Родопи средни и Родопи източни, на практика обхващат почти 
цялата Родопа планина в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното 
разнообразие.

Изглед: Родопи западни

> Защитена зона „Бесапарски възвишения"
Разположена е в югозападната част на Тракийската низина в подножието на 

Родопите. Теренът обхваща ниски варовити безлесни хълмове и съседните открита 
пространства на запад до пътя за Пещера, на изток до река Въча. Северна граница е река 
Марица, а южната преминава през землищата на селата Радилово, Бяга и Козарско и 
достига гр. Кричим. В територията попадат и рибарниците до с. Триводици.

Част от територията е определена за CORINE място през 1998 г. През 2005 година е 
обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място; установени са 86 
гнездящи видове птици, от които 15 са включени в Червената книга на България.

Защитената зона е приета с Решение на Министерски съвет № 122 от 02.03.2007 г., 
ДВ, бр. 21/2007 г. Площ на зоната: 6743.06 хектара.

Бесапарските възвишения се състоят от пет рида: Главинишки, Огняново- 
Синитевски, Триводишки, Новоселско-Кричимеки и Капитандимитриевски. Районът 
обхваща ниски безлесни хълмове и съседните открити пространства. Най-високата точка 
е 536 ш. Склоновете са силно ерозирани и окарстени, безводни. Общо тук са известни 
568 вида висши растения, без мъховете и културните растения.

Надморската им височина е между 350 и 536 м., като около 90% от територията им е 
заета от калцифилни и топлолюбиви тревни съобщесгва и обработваеми площи. Има 
отделни петна широколистни и смесени гори, но най-разпространените тревни 
съобщества са доминирани от белизмата (Dichantium ischaemum), поради факта, че видът 
е много издръжлив на паша, отьпкване и особено на ерозия. Малък процент от 
територията е заета от храсти и ниски дървета. Варовитите хълмове се характеризират 
със специфична растителност, което определя тяхното значение като убежище на редки, 
ендемични и реликтни видове. На хълмовете расге един локален ендемичен растителен 
вид -  текирската мишорка (Gypsophila tekirae). От бозайниците, лалугерът (,Spermophilus

34
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citellus) заслужава особено внимание, тъй като е основен хранителен ресурс за дневни 
грабливи птици, някои, от които много редки и застрашени.

Изглед; Бесапарски възвишения

> Защитена зона „Река Въча-Тракия“
Обхваща бреговете на едноименната река, която е един от най-значимите притоци на 

р. Марица. Започва от гр. Кричим и продължава до вливането на р. Въча в р. Марица. 
Почвите в прилежащите територии са хумус но-карбонатни. Реката е относително 
пълноводна. Бреговете са покрити с естествена растителност и изкуствени насаждения 
от хибридна топола. Зоната е място за многобройни видове птици, растения, риби 
(Leuciscus cephalus, Gobio gobio, Carassius auratus, Salmo irideus, Salmo trutta), 
земноводни и влечуги (Rana ridibunda, Lacerta viridis, Coluber jugidaris, Natrix natrix, 
Testudo graeca, Emys orbicularis др.). Площта на зоната е 550.32 хектара.

Изглед р. Въча

> Защитена зона „Бесапарски ридове“
Бесапарските ридове са от световно значение за опазването на застрашения от 

изчезване на планетата царски орел (Aquila heliaca) и е едно от най-важните места в 
България от значение за Европейския съюз за гнездящите тук полска бъбрица (Anthus 
campestris), белоопашат мишелов (Buteo rufinus), ловен сокол (Falco cherrug) и 
дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra). Тъй като мястото предоставя богата 
хранителна база, то поддържа значителни гнездови популиции и на други видове 
грабливи птици като малкия креслив орел {Aquila pomarina), орела змияр (Circaetus 
gallicus), скалния орел (Aquila chrysaetos), сокола скитник (Falco peregrinus) и др. 
Видове, характерни за откритите тревни местообитания, като совоокия дъждосвирец
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(Burchinus oedicnemus), късопръстата чучулига (Calandrella brachydatyla), и други също 
гнездят в района в значителна численост. Установени са 86 гнездящи видове птици, от 
които 15 са включени в „Червената книга на Р. България“ (1985). От срещащите се видове 
43 са от европейско природозащитно значение. Като световно застрашени са включени 
2 вида. Зоната осигурява подходящи местообитания за 25 вида, включени в Приложение 
2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за 
защита. От тях 22 са вписани в Приложение I на Директива 79/409 на ЕС.

Площ на зоната: 14765.05 хектара.

Изглед; Бесапарски ридове

Проучванията на защитените зони на територията на община Кричим не са 
изчерпателни и в тях има редица пропуски. Липсват данни за проведени актуални към 
настоящия момент теренни проучвания и преброявания, които да дават реална представа 
за действителното наличие и съществуване на различните видове представители на 
флората и фауната, липсва и актуален сравнителен анализ за увеличение, намаление или 
изчезване на популации подробно включени в списъците при обявяването на защитените 
зони с решения на Министерския съвет на Р България съответно през 2007 и 2008 г.

Такива липсват и към заповедите на министъра на околната среда и водите, издадени 
по реда на Закона за биологичното разнообразие, с които на практика се въвеждат редица 
ограничения по отношение на ползването, стопанисването, управлението и 
разпореждането с имотите, попадащи в границите на защитените зони, които са 
възприети като необходими за постигане на заложените в заповедите консервационни 
цели и недопускане на влошаването на състоянието на видовете и местообитанията, 
предмет на опазването в зоната, още повече, че територията на община Кричим попадаща 
в определените зони се явява периферна територия.

Режим на дейности на територията на 33:
1. Забранява се премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични 

и групи дървета) при ползването на земеделските земи като такива;
2. Забранява се залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им 

в обработваеми земи и трайни насаждения;
3. Забранява се използването на пестициди и минерални торове в пасища и 

ливади;
4. Забранява се разкриването на нови кариери за добив на подземни богатства, с 

изключение на такива, за които има: стартирала процедура за предоставяне на 
разрешение за търсене и/или проучване; издадено разрешение за търсене и/или 
проучване; регистрирано търговско откритие; стартирала процедура за предоставяне на 
концесия за добив или предоставена такава.

5. Забранява се използването на неселективни средства за борба с вредителите в 
селското стопанство;
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6. Забранява се косенето на ливадите от периферията към центъра с 
бързодвижеща се техника и преди 15 юли.

Фигура: Местоположение на защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000, на
територията на Община Кричим

Защита и заплахи: Околните райони са обект на непрекъсната урбанизация. Това 
прави района лесно достъпен и подложен на натиск от човешки дейности. Най- 
сериозният проблем водещ до загуба на местообитания, е постепенното превръщане на 
ливадите в лозови масиви. Експлоатацията на кариери за инертни материали е ключов за 
района фактор, водещ до унищожаване на тревни местообитания. Други заплахи, 
влияещи отрицателно на местообитанията са употребата на пестициди, и опожаряването 
на стърнищата. Основен източник на енергия за отопление и за домакински нужди е 
горенето на дърва, добити при изсичането на гори, в резултат на което районът вече е 
почти напълно обезлесен. Като мерки за опазване на естествените гори препоръчваме да

ш я ш я а ш т т ш я ш я № '
1.5.1.6. ИСТОРИЧЕСКА ОБВЪРЗАНОСТ/СВЪРЗАНОСТ СДРУГИ  ТЕРИТОРИИ

Въпреки, че районът на Кричим е много слабо проучен в археологическо отношение, 
от малкото налични данни се разбира, че тези земи са били обитавани от дълбока 
древност.

Исторически формирана, Общината заема важно място във връзката „Централни 
Родопи“ - във вътрешността на страната. През нейната територия протича река Въча, 
която е формирала естествен пролом за изграждане на пътна артерия за родопския град 
Девин. Тази комуникационна артерия свързва три области - Смолянска, Пловдивска и 
Пазарджишка.

Община Кричим има най-силна свързаност с областния град Пловдив, както и 
съседните общини и техните общински центрове по отношение на пътувания на стоки, 
услуги, трудова заетост и др. Между градовете са създадени и регионални партньорства. 
Тези сътрудничества подпомагат разработването на проекти, които са невъзможни за 
реализиране самостоятелно. Такъв значим за общината е проектът за изграждане в

37
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партньорство на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими 
битови отпадъци, генерирани на територията на община Кричим и община Перущица.

Град Кричим е древно селище от ранновизантийската епоха. Името на Кричим е 
споменавано от различни хронисти като КргйНцо^, Crucemont, Kryhm. Преобладава 
разбирането, че етимологията на К. идва от старобългарската, дума на глагола „крчм“ 
(кричам, крещя) и се свързва с оглушителния речен кън геж. Според някои името Кричим 
означава рударско-железарско селище, а други го свързват с латинското “cricemonti” -  
планински кръст, кръстопът.

Кричим възниква още от Античността ок. 2000 г. пр, н. е., като първите заселници 
са старотрак. племе беси. Затова свидетелства запазената от времето на неолита 
материална култура: откритите крепостни стени и останки от старотрак. селище. Тук са 
намерени монети от Филип II (359-336 г. пр.н.е.) и Александър III (336-323 г. пр.н.е.), 
гробни могили, езически светилища на древногр. божества Зевс и Хера и различни ценни 
археологически находки. През XIII в. византийският летописец Никита Хониат дава 
първите писмени известия за крепостта К. Тя изиграва съществена стратегическа роля не 
само по времето на траките, но и на византийците, римляните, славяните и най-вече през 
Средновековието. По това време границите на родопския масив, вкл, и К., е важна 
политическа територия и преминава под византийско или българско управление: при хан 
Крум. Пресиян, Симеон, Калоян, Иванко, Алексий Слав, Иван Александър и др.

Оскъдни и откъслечни са сведенията за архитектурния и икономическия облик на 
Кричим по време на османското владичество. В един султански ферман от 1576 се дава 
кратка информация за жителите и за градоустройството на Кричим (за разделянето на 
две махали -  горна и долна и за задълженията на българите да дава г овце на султана), а 
в документ от 1781 — за икономическия облик (за летните и зимните пасища на 
кричимци). Исторически сведения за Кричим са изложени от първия историограф на 
Пловдив и възрожденски духовник — Констанин Иконом в книгата му на грц. ез. 
„Наръчник на Пловдивската епархия или нейно описание“ (1819), по-късно преведена на 
български от Козма Апостолидис (1935).

В първата възрожденска география „Общое землеописание“ (1843) 
от Константин Фотинов се споменава за един от притоците на р. Въча, назован Кричим 
на името на града („край Филибе гдето приима река Кричма“, с. 81). През 1866 във 
вестник „Гайда“ Димитър Лачков (1839-1871), първият етнограф и публицист на 
Перущица, публикува интересно описание за съществуването на тракийския гр. 
Драговец, състоящ се от пет части: Кричим, Куртово Конаре, Пастуша, Перущица и 
Устина.

В началото на р. Въча, на високи и непристъпни скали от двете й страни се 
намират останките от две средновековни крепости, играли ключова роля в охраната на 
този важен планински проход. Особено интересна е Асенова крепост, от която са 
останали запазени крепостна стена, водохранилище и част от жилищни постройки, 
Основна забележителност е „Асеновия камък“ с изсечен исторически надпис, запазен и 
до днес, гласящ: „На този камък седя цар Асен, когато превзе Кричим“. Счита се, че се 
отнася до царуването на Цар Иван-Асен II, завладял крепостта Кричим през 1230г. След 
победата от 1235г., Царят дарява монашеските обители на „Света Гора“, за което има 
свидетелства от патриарх Евтимий. От златопечатните грамоти издадени от името на 
Иван-Аен II за тези манастири, е запазена само този за Ватопед („Ватопедска грамота“). 
Съхранена е и грамотата даваща право на „Дубровнишките,, търговци за свободна 
търговия в пределите на българското Царство. През 1298г., Кричимската крепост пада в 
ръцете на Иванко („Иванково кале“). Същата година по-късно крепостта е превзета от 
византийския севастократор Георги Палеолог, който намира смъртта си при 
превземането на крепостта. Кричим е едно от селищата в Пловдивския край, което в 
ранното Възраждане (1396-1762г.), е имал килийно училище. Манастирите „Св. 
Богородица" и „Св. Врач“, в подножието на родопския връх Клисура, са поддържали
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църковно-славянското и българското книжовно предание, като същевременно са били 
книжовно-просветителски средища (училища). По този начин те са допринесли за 
съхранението на българската писменост, духовност, вяра и народност.

През 1451 г. Кричим фигурира в регистрацията на „Филибе-санджак“ (Пловдив), 
като село, По заповед на Султан Мехмед Н-ри, Хайретин паша и внукът му Халил паша, 
са очертали границите на селището-КРИЧИМ, като за това свидетелства документ 
записан от Хасковския Кадия-Мустафа Бени Али.

В покрайнините югозападно от града, по протежение на западния край на 
прохода, започва територията на резервата „Изгорялото поне“, в чиято близост се 
намират археологически останки от древната крепост „Кричим“. Местността е известна 
под името „Калето“.

След Освобождението от турско робство до 1994г., Кричим остава да бъде силно 
развито гьрговско-занаятчийско селище и активен център за производство на 
селскостопанска продукция.

Списьчна таблица на НИНКН-Министерство на културата за културно-историческите
паметници на територията на Община КРИ ЧИМ.

№

ОБЕКТ на НКН, населено място, 
локализация

2

Деклари
ран,прот. 
списък 

3

Обявен в 
ДВ/бр. год,

4

Вид на 
паметника.

5

Категория.

6
1. Старо селище, местност 

„Гергевец“, 2 км. от гр. Кричим
- ДВ.

Бр.36/1966г.
Архитектурно-
строителен

Местно
значение

2. Три манастира: първи, втори и 
трети “Св. Врач“, 3.5 км.- 
югозападно от гр. Кричим

ДВ.
Бр.36/1966г.

Архитектурно-
строителен

Местно
значение

3. Средновековно крепост 
„Иванково кале“, западно над гр. 
Кричим

ДВ.
Бр.36/1966г.

Архитектурно-
строителен

Местно
значение

4. Средновековна крепост „Малкото 
кале“ в покрайнините на гр. 
Кричим

ДВ.
Бр.36/1966г.

Архитектурно-
строителен

Местно
значение

5. Скален старобългарски надпис до 
„Иванково кале“, з-ще гр. Кричим

ДВ.
Бр.36/1966г.

Архитектурно-
строителен

Национал
но
значение

6. Лобно място, на 4км. южно от гр. 
Кричим

- ДВ.
Бр.20/1969г.

Исторически Местно
значение

7. Историческа местност „Сухото 
дере“, з-ще гр. Кричим

ДВ.
Бр.20/1969г.

Исторически Национал
но
значение

8. Църква „Св. Козма и Дамян“, в гр. 
Кричим

Списък от 
19.07.1974г.

- Художествен Местно
значение

9. Манастир „Св. Богородица“ 
(„Рождество Богородично, 6 км. 
южно от гр. Кричим

Регистър на 
ПК от 
1956г.

Действащ
Архитектурно-
исторически

Местно
значение

10. Паметник на загиналите 
кричимци във войните 1912
1913,1915-1918 г. ЦГЧ на гр. 
Кричим

Местно
значение
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Интерес представляват все още недостатъчно проучените и фрагментарно 
разкрити археологически находки в землището на Община Кричим. Отнася се за 
разположението на древния тракийски град Драговец в местността „Гергевец“. 
Селището е част от една по-широка агломерация от поселение, обхващащо Кричим- 
Устина-Пастуша и Перущица, навярно обособена около някогашното съществувало 
блато в землището на с. Устина. Открити са останки от части на корубести керемиди, 
тухли, глинени кюпове, остатъци от зидове на крепостни стени на тракийско селище.

В древно време землището на Кричим е включвало в себе си селища като 
Гергевец и Маджовец. До голяма степен е разкрита единствено раннохристиянска 
базилика.

Като потенциален археологически обект за по-нататъшно разкриване, може да се 
акцентира върху останките на манастира „Св. Св. Безсребърници Козма и Дамян“ и 
подробно изследване за откриване на местоположението на манастира „Св. Архангел 
Михаил“.

Обш изглед към крепостта „Калето“

Царасеневият камък
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Част от тракийски път свързващ манастира „Св. Вран“ и манастира „Св.
Богородица“

Част от тракийския път свързващ Тракия с вътрешността на Родопите и 
Беломорието по долината на р. Въча.
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1.6. СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА.

Икономиката на община Кричим има индустриално -  аграрен характер. 
Структуроопределящи отрасли на местната икономика са: преработваща промишленост, 
търговия, услуги и селско стопанство. Основни подотрасли на преработващата 
промишленост, развити в общината са: машиностроене, дърводобив и дървообработка, 
шивашка, обувна, козметична, хранително-вкусова промишленост (хлебопроизводство и 
сладкарство).

Първичният  стопански сектор обхваща секторите Селско, ловно и горско 
стопанство, Рибно стопанство и Добивна промишленост. Земята със селскостопанско 
предназначение се формира от посевните площи, трайните насаждения, постоянно 
затревените площи и др. В отрасловата структура на земеделието преобладава 
отглеждането на плодове и зеленчуци.

Вторичния стопански сектор обединява секторите на преработващата 
промишленост, сектора на производството и разпределението на електрическа и 
топлинка енергия, газообразни горива и вода, и сектора на строителството. 
Промишлената структура се формира от предприятия за дървопреработване, преработка 
и производство на храни /млекопреработване/, шивашка промишленост и строителство.

Третичният икономически сектор е съвкупност от отрасли и дейности с голямо 
социално значение за община Кричим. Третичния стопански сектор обхваща отраслите: 
транспорт, търговия, туризъм, образование, наука, комуникации и съобщения. Важно е 
да се отбележи, че сектор Хотелиерство и ресгорантьорство заема най-малък дял в 
третичния сектор.

В община Кричим преобладават микропредприятията с до 9 заети лица -  209 броя 
или (93%) през 2018 г. Малките фирми от 10 до 49 заети лица са 14. В общината има и 1 
средно предприятие с персонал от 50 до 249 заети. Предприемаческата активност в 
община Кричим, представена чрез количествения статистически показател - брой на 
нефинасовите предприятия на 1000 души от населението (28 регистрирани предприятия 
на 1000 жители през 2018 г.) е под средното ниво за областта (54 предприятия на 1000 
жители и страната -  49 бр.). Делът на средните /от 50 до 249 заети/ предприятия и 
големите (над 250 заети) от общия брой е незначителен, но произведената в тях 
продукция е над 70% от общата.

Предприятията, които определят икономическия профил на Общината, развиват 
дейност следните сфери:

• Строителството -  в този сектор продължава, макар и с значително по-ниски 
темпове, строителството на жилищни имоти. Значителен дял от дейностите в тази сфера 
през последните години имат инфраструктурното строителство. Основната част от 
поръчките са възложени от органите на местната власт и държавни поръчки. В 
болшинството от случаите тези дейности са финансирани със средства от програми на 
ЕС. В строителството активно се представя фирма „ЕВРОСИСТЕМ“ ЕООД. Освен това 
на територията на общината развива дейност и “КРИЧИМ БЕТОН'’ ЕООД -  с основна 
икономическа дейност - производство и търговия с бетон.

* Хранително -  вкусова промишленост и туризъм -  Произведена продукция на 
хотелите и ресторантите през 2018 г. възлиза на 278 хил. лева.

Хранително - вкусовата промишленост на територията на общината е представена 
предимно от следните фирми:
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1. „КРИЧИМФРУКТ” ООД, с основна икономическа дейност - производство на 
плодови и зеленчукови сокове;

2. „МАВИШ” ООД, с основана икономическа дейност - производство на хляб и 
хлебни продукти;

3. ЕТ „ПЛЕЯДИ -  НИКОЛА ГУНЧЕВ”, с основна икономическа дейност -  селско 
стопанство.

• Лека промишленост - В сектора на леката и преработваща промишленост по- 
сериозно място заемат следните фирми:

1. „СОЛВЕКС КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ” ООД -  с основана икономическа 
дейност - производство на парфюми и тоалетни продукти;

2. „НАГИ” ЕООД -  с основна икономическа дейност - производство на 
промишлено хладилно и вентилационно оборудване;

3. „ВИОМОДА” ЕООД -  с основна икономическа дейност - производство на друго 
облекло и допълнения за облекло ;

4. „ХРАМАР” ЕООД -  с основна икономическа дейност - производство на метални 
конструкции и части от тях;

5. „ВОЛОС 05” ЕООД -  с основна икономическа дейност - производство на други 
изделия от дървен материал;

6. „А И Г ГРУП” ЕООД -  с основна икономическа дейност - горско стопанство и 
дърводобив;

7. „ДАФИ 90” ЕООД -  с основна икономическа дейност - производство на ризи, 
блузи и друго долно облекло.

Селското стопанство в община Кричим изпълнява важна роля за цялостното й 
развитие. Независимо от значителното намаляване на произведената продукция, през 
последните няколко години, този отрасъл остава г лавен източник на дохода за по-голяма 
част от населението на града. Един от основните проблеми на сектора е негодността на 
хидромелиоративната мрежа за експлоатация. Необходими са усилия за решаване на 
проблемите, свързани с напояването и по-точно на възстановяване на поливното 
земеделие.

В община Кричим е развито и животновъдството -  отглеждат се говеда, свине, 
овце, кози. Птицевъдството е представено главно с отглеждането на кокошки, петли и 
пилета. Бъдещите планове на общината са насочени към извеждане на отглежданите 
животни извън града, с цел опазване на градската среда от замърсяване и спазване на 
ветеринарномедицинските изисквания към животинските обекти.

Перспективите за развитието на селското стопанство са в сферата на:
а) трайни насаждения -  чрез създаване на нови масиви от овощни насаждения 

(ябълки и череши);
б) засилване на позициите на зеленчукопроизводството;
в) развитие на пчеларството.
Броят на земеделските стопанства в община Кричим е 271, което представлява 

под 1% от стопанствата в област Пловдив. Средната използвана земеделска площ (ИЗП) 
е 12,1 дка, при средна за областта - 68,25 дка и 101,25 дка за страната.

Малката ИЗП предопределя и структурата на селското стопанство в общината. 
Земеделските стопанства, конто обработват до 10 дка са 174 бр. или 63% от всички 
стопанства. Стопанствата, които обработват над 10 до 100 дка са 69 бр. или 25%. Само 3 
земеделски стопанства обработват повече от 100 дка земя, но липсват големи земеделски 
стопанства с над 500 дка ИЗП.

Развитието на аграрния сектор в Община Кричим следва да се фокусира към 
производства с висока степен на добавяне на стойност и влагане на местни материални 
и трудови ресурси, така че да се осигури производството на суровини да се обвърже с
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преработката им на място и разкриване на нови работни места. Към момента обаче все 
още няма достатъчно МСП за преработване на плодове и друга сурова земеделска 
продукция.

Важно е да се отбележи, че през новия програмен период 2021-2027 г. политиката 
за развитие на селските райони ще работи и чрез специални тематични подпрограми 
продължава, като в обхвата й попадат както земеделски стопанства, така и заетите в 
други сектори на икономиката -  търговия, хотелиерство и ресторантьорство и др.

В област Пловдив преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия 
сектор към 31.12.2018 г. възлизат на 1 912 млн. евро, което е с 0.9% повече в сравнение 
с 2017 година. Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в 
индустрията - 1 376 млн. евро, и в сектор операции с недвижими имоти - 255 млн. евро. 
През 2018 г. тези дейности заедно формират 85.3% от общия обем на ПЧИ. а 
относителният им дял общо се увеличава с 0.3 пункта спрямо предходната година. В 
сектор "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; 
хотелиерство и ресторантьорство" преките чуждестранни инвестиции намаляват с 13.0% 
в сравнение с 2017 г. и са в размер на 161 млн. евро. По данни на института за пазарна 
икономика преките чуждестранни инвестиции с натрупване на човек от населението в 
община Кричим за 2018 г. възлизат на 259 евро.

Брутната добавена стойност (БДС) за областта е дадена в долната графика

БДС по иконом ически сектори
2S8

■ А грарен  * И нд устрия « Услуги

Графиката ясно очертава и основната тенденция, както в развитието на общината, 
областта  и на икономиката в по-голямата част от регионите в страната, изразяваща се 
в това, че сферата на услугите, чиито принос в БДС е над 61 % и е с най-голяма 
стабилност. Като цяло, както на общинско, така и на регионално ниво, сектора на 
услугите е „гръбнака“ на местната икономика и е фактор за стабилност, както по 
отношение на приходите, така и по отношение на заетите лица.

Данните от НСИ за заплатите през първото полугодие на 2020 г. до голяма степен 
потвърждават негативните очаквания:

СРЕДНА БРУТНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА НА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И  СЛУЖЕБНО 
ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО СТА ТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ ПРЕЗ 2020 Г.

(левове)
1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Общо зг 
страната 1323 1308 1321 1323 1333 1355 1387 1335 1397 1442 1402 1468

Северо
западен 1026 1036 1013 1048 1057 1072 1088 1055 1123 1131 1117 1151

Видин 872 892 858 891 923 935 957 920 956 988 951 952

44



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

Враца 1210 1229 1206 1266 1289 1285 1238 1230 1319 1316 1366 1397
Ловеч 1017 1011 1001 1048 1027 1049 1116 1029 1115 1120 1098 1139

Монтана 981 990 972 1011 1017 1039 1051 1017 1072 1107 1068 1133
Плевен 979 989 961 969 981 1002 1030 1013 1072 1069 1036 1060

Северен
централен 1060 1061 1034 1035 1072 1097 1128 1093 1141 1177 1123 1149

Велико
Търново 1012 1006 994 1008 1045 1053 1077 1038 1093 1113 1061 1096

Габрово 1149 1143 1114 1072 1128 1182 1187 1162 1226 1219 1198 1211
Разград 1122 1154 1083 1091 1127 1145 1256 1171 1229 1332 1165 1183

Русе 1077 1078 1048 1055 1085 1120 1150 1127 1164 1205 1162 1188
Силистра 912 916 909 914 950 951 953 939 966 1025 1002 1041

Северо
източен 1135 1131 1113 1131 1148 1173 1189 1160 1208 1235 1221 1228

Варна 1206 1198 1179 1196 1207 1251 1272 1224 1282 1318 1302 1287
Добрич 998 1014 988 1019 1036 1036 1066 1078 1111 1103 1097 1104

Търговище 1071 1032 1015 1036 1049 1069 1059 1058 1110 1137 1115 1164
Шумен 1047 1062 1055 1071 1113 1102 1106 1086 1115 1132 1122 1173

Югоизточен 1094 1094 1089 1076 1123 1132 1126 1106 1182 1191 1158 1202
Бургас 1078 1073 1042 1050 1096 1099 1104 1096 1148 1179 1159 1171
Сливен 992 995 994 949 1021 1018 1021 991 1059 1125 1038 1088
Стара

Загора
1174 1178 1198 1174 1212 1230 1207 1181 1292 1244 1221 1295

Ямбол 1006 1006 1008 993 1045 1064 1076 1039 1099 1140 1094 1143

Югозападен 1649 1612 1666 1664 1647 1677 1731 1647 1709 1783 1725 1847

Благоевград 879 878 842 857 890 910 921 904 942 968 920 956

Кюстендил 923 921 904 913 971 983 987 962 1015 1013 973 1040
Перник 966 968 947 957 971 960 1004 969 999 1029 980 1066
София 1298 1241 1209 1265 1248 1228 1309 1269 1314 1323 1320 1346
София

(столица)
1809 1766 1841 1827 1801 1838 1897 1799 1868 1955 1891 2031

Южен
централен 1072 1074 1051 1058 1085 1106 1132 1111 1168 1196 1174 1189

Кърджали 1016 1026 1014 983 996 1017 1035 1039 1122 1155 1254 1165
Пазарджик 1028 1032 999 1070 1047 1057 1071 1069 1117 1188 1128 1156

Пловдив || 1139 1134 1113 1117 1153 Ц1177 1206 1Ш | 1237 1250 i ; n 1259
Смолян 927 944 933 897 932 992 994 964 1020 1020 1013 989
Хасково 953 972 941 929 983 974 1023 991 1043 1110 1038 1064

Таблица 2: Заплати/Източник НСИ

Видно от горната таблица област Пловдив (маркирана в синьо) не прави изключение 
от общата тенденция за страната и регистрираният ръст на заплати през последното 
десетилетие е забавен, като в 4 от 12 месеца се наблюдава спад.
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Не по-малко е притеснителна наблюдаваната тенденция при заетите лица, показваща, 
че от началото на годината в област Пловдив 6 413 лица са загубили работните си места:

НАЕТИ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ
И ОБЛАСТИ ПРЕЗ 2020 Г.

I И ш IV V V I VII VIII IX X XI XII

Обшо за 
страната 2309964 2310656 2263469 2218104 2212673 2239910 2257680 2255721 2249110 2249905 2245328 2228280
Северо
западен 168623 168267 165797 163988 163581 165004 165637 165565 166931 167050 166588 164495
Видин 15714 15618 15258 15323 15039 15076 15158 15308 15613 15654 15543 15226
Враца 36120 35938 35672 35442 35284 35459 35923 35704 35816 35783 35832 35650
Ловен 31188 31133 30493 29810 29650 29864 29963 30198 30372 30403 30368 30242

Монтана 27918 27839 27442 27063 27178 27361 27393 27372 27618 27716 27419 26944
Плевен 57683 57739 56932 56350 56430 57244 57200 56983 57512 57494 57426 56433

Северен
централен 218336 217948 213840 210263 209992 211974 213838 213694 213459 214425 213248 210568

Велико
Търново 66495 66330 65047 63883 63891 64541 64937 (>4932 65001 64986 64366 63389
Г аброво 39473 39447 38589 38119 37957 38125 38823 38644 38737 38841 38826 38817
Разград 25474 25396 25009 25054 25175 25204 25164 25262 24985 25729 25569 25162

Русе 66615 66445 64938 63115 62707 63701 64124 63854 63834 64178 63952 62904
Силистра 20279 20330 20257 20092 20262 20403 20790 21002 20902 20691 20535 20296

Северо
източен 257346 258093 251554 246162 246052 253472 258464 258228 253658 251355 249471 246559
Варна 150767 151023 146496 142719 141667 145447 147871 147631 145947 145244 144154 142792

Добрич 36012 36429 35425 34408 34871 37687 39880 39078 36140 35310 35021 34420
Търговище 26021 26002 25751 25511 25670 26001 25753 25770 25787 25827 25651 25261

Шумен 44546 44639 43882 43524 43844 44337 44960 45749 45784 44974 44645 44086

Югоизточен
278865 278746 271747 266754 267394 274687 281004 280661 274174 270292 269231 266846

Бургас 110653 110503 107022 105549 105909 111899 118681 118721 111127 106956 106198 105114
Сливен 38632 38590 37953 36949 37043 37559 37794 37682 37666 37933 37930 37414

Стара Загора
101461 101393 98977 96677 96893 97546 97262 97025 97719 97602 97223 96487

Ямбол 28119 28260 27795 27579 27549 27683 27267 27233 27662 27801 27880 27831

Югозападен
987722 987944 969664 951303 945918 951510 953311 952155 955024 957837 958210 952819

Благоевград
87625 87536 82857 79046 79093 80212 80704 80771 81184 82000 81847 81603

Кюстендил 27973 27861 27128 26332 25867 26635 26290 26240 26496 26763 26656 26106
Перник 27829 27909 27793 27519 27736 28107 27967 27756 27998 27935 27844 27683
София 59353 59270 57402 55803 55317 55113 55824 55648 56029 56026 55924 55585
София

(столица) 784942 785368 774484 762603 757905 761443 762526 761740 763317 765113 765939 761842
Южен

централен 399072 399658 390867 379634 379736 383263 385426 385418 385864

'

388946 388580 386993
Кърджали 30138 30084 29558 29344 29304 29481 29099 29065 29181 29431 29495 29537
Пазарджик 60909 61173 59912 58550 57909 58259 58365 57877 57861 58908 58948 58445

ПЛОКДИ!! 223655 224081 ! '20250 213422 212865: 214636 216002 2 (.394 216659 217731 217758 217212
Смолян 31641 31632 30286 29727 29957 30436 3096! 31215 31287 31652 31591 31017
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Хасково ( 52729| 526881 50861 | 48591 | 49701 | 50451 | 50999 508671 508761 51221| 50788 50752

Таблица 3: Наети лица/Източник НСИ

Тази линия на развитие, характерна за българската икономика, определя и 
възможностите и ограниченията за развитие на община Кричим. Преструктурирането на 
икономиката е в посока на развитие на жизнеспособни и адаптивни малки и средни 
предприятия, базирани на местни ресурси. Преките чуждестранни инвестиции, особено 
за развитие на икономическия сектор в общината, в която вътрешните спестявания са 
относително ниски, са решаващи за развитието на икономическия сектор.

По отношение на инвеститорите, в общината основните проблеми са свързани с 
липсата на квалифицирана работна ръка, нисък дял на хората в трудоспособна възраст, 
състоянието на професионалното образование, състоянието на техническа 
инфраструктура, особено в промишлените зони.

Намалението при чуждестранните инвестиции характерно за страната като цяло и 
в съчетание с много голямото увеличение при разходите за придобиване на дълготрайни 
материални активи (ДМА) показва, че предприемаческата и инвестиционна активност в 
общината се осъществява от български предприятия.

На територията на община Кричим са разположени три ВЕЦ -  „Въча I“, „Кричим“ 
и „Въча II“, и една ПАВЕЦ „Орфей“. Те са изключително държавна собственост и не 
носят доходи на общината, но са от съществено значение за трудовата заетост на 
населението в общината.

Транспортната свързаност на общината с националната и регионалната 
транспортно-комуникационна инфраструктура показва, че през нейната територия не 
преминават пътища от висок клас -  автомагистрали, първокласни и второкласни 
републикански пътища. Пътната инфраструктура включва два третокласни 
републикански пътя -  път III 866 „Граница Смолянска област-Кричим-Стамболийски“ и 
път III 8602 „Пловдив-Перущица-Кричим“, които осигуряват удобни връзки със 
съседните общини.

Икономическият потенциач и степента на развитие на социалните функции и 
свързаната с тях социална инфраструктура на община Кричим определят мястото й на 
периферна, с ограничени възможности община в областния социално-икономически 
комплекс. Мястото на общината по отношение на основните икономически показатели 
показва, че нейният социално-икономически комплекс участва със символичните 1-3% в 
областната икономика. Това я дефинира като община със слабо развита икономика, в 
която доминира първичният сектор. Част от потребностите от периодично обслужване 
се реализират в гр. Стамболийски, а частично периодично и епизодично обслужване - в 
гр. Пловдив.

Факторът „териториална интеграция“ със съседните общини дава обективни 
възможности за осъществяване на външните връзки на община Кричим със съседните 
общини.

Разположението на община Кричим на границата между планината Родопи и 
тракийското поле, както и преминаването на р. Въча през нейната територия, богатото 
културно-историческо наследство и защитените територии, са предпоставка за значим 
туристически интерес във всичките му разновидности -  културен, познавателен, 
религиозен, ловен и риболовен, които не са използвани напълно.

Изводи:
♦ Необходимо е разнообразяване на селскостопанското производство и търсене на

нови посоки за развитие като разрастване на биологичното производство,
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производството на висококачествени храни и на продукти с висока добавена 
стойност, както и подобряване на техният маркетинг и реализация на пазара. 
Цифровизацията на селското стопанство има потенциала значително да подобри 
живота в селските райони и с това да увеличи тяхната атрактивност сред по- 
широка част от населението, което на местно ниво да разработва, внедрява и 
използва високи технологии;
Добра перспектива за сектора е обвързване на реализацията на продукцията в 
селскостопанското производство, както и свързаните преработки, с развитието на 
селския туризма на основата за производството на качествени храни и напитки. В 
тази връзка следва да се помисли за по-добро сътрудничество със средствата за 
подслон и местата за настанява, така че туристите да бъдат предложени продукти 
на основата на нови преживявания и докосване до селото, включително с 
дегустация на местни продукти и участие на туристите в производствения процес. 
Друго съществено предизвикателство пред сектора е свързано с факта, че 
съществуващата хидромелиоративна инфраструктура остава в критично 
физическо състояние и влошена функционалност, което води до значителни 
загуби на поливна вода в линейната инфраструктура и съответно до високата й 
цена;
За осигуряване на продукти с по-висока добавена стойност е необходимо да бъдат 
извършени инвестицни за ускоряване на модернизацията и технологично 
обновяване на малките и средни стопанства, посредством внедряване на енерго 
ефективни и иновативни технологии.
Необходимо е да бъдат осъществени инвестиции в посока подобряване на 
материално-техническата база и внедряване на иновативни технологии в 
производството, както и внедряване в производствения процес на модела за 
кръгова икономика, За тази цел следва да бъде инвестирано в повишаване на 
капацитета на местните производители за разработване на нови бизнес модели, 
ориентирани към по-ресурсно ефективно производство на основата на направен 
анализ на материалните потоци.

1.7. РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА СФЕРА И ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

1.7.1. НАСЕЛЕНИЕ.

Хората са най-важният и ценен ресурс за България. Политиката на демографско и 
социапно развитие на населението е интегрална част от цялостната политика за 
икономическо, културно и социално развитие на страната и респективно на българските 
общини.

Социалната сфера е част от обществото, създаваща социални блага, които 
придобиват все по-голямо значение за неговото функциониране. Тя е широко поле за 
развитие на различни по вид и характер процеси, включващи различни дейности - 
съхраняване на живота, създаване на семейство, образование, здравеопазване, социални 
дейности и др.

Демографското развитие е социален приоритет с висока степен на значимост, 
изискващ максимална концентрация на усилията и провеждане на активна, целенасочена 
и последователна политика, както и обединение и координиране на действията на 
органите на местната власт, гражданското общество и местния бизнес. В условия на 
демографски преход от режим на нарастване към режим на стабилизиране и остаряване, 
предизвикателството пред местните власти е да се намери т.н. „баланс на населението4',



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

за постигането на който водещ е стремежът за повишаване качеството на живота и 
благосъстоянието на гражданите, с което неминуемо се гарантира и развитието на 
общината в социален и икономически аспект.

Демографското развитие на община Кричим се определя от демографските процеси 
-  намалена брачност и раждаемост, засилена урбанизация, високото ниво на безработица 
сред младите възрастови групи, както и високи нива на смъртност и интензивна външна 
миграция.

Развитието на демографските процеси и измененията в структурите на населението 
през последните две десетилетия са сред най-важните социални, икономически, 
регионални и политически предизвикателства в развитието на страната и изследваната 
територия. Значението на протичащите демографски процеси се подсилва от 
обстоятелството, че те оказват силно влияние върху основните системи на обществото: 
икономическата, образователната, здравноосигурителната и социалната.

Като цяло възрастовата структура на населението в областта е по-благоприятна от 
тази в страната и се характеризира с висок дял на населението във възрастовия диапазон 
от 15 до 64 год., от която основно се формира и трудовият потенциал на областта.

В община Кричим по данни на НСИ към 31.12.2017 г. живеят 7991 души, което 
представлява 1,2 % от населението на област Пловдив. Средната гъстота на населението 
е 145,6 души/кв.км. сред високите в областта и значително над средната за страната -  
66,4 д. на кв.км. а спрямо тази което се дължи на специфичната особеност, че общината 
е само с едно населено място. За периода 2001 -  2017 г. населението бележи намаление: 
от 8544 д. на 7991 д.

Населението в общината е изцяло градско, като демографската картина за Кричим, 
както и за цялата страна е неблагоприятна, населението застарява. 55% от жителите на 
общината се самоопределят като етнически българи, 20% като турци, 8% като роми и 
17% не се самоопределят. Община Кричим е с най-голям относителен дял на младото 
население (до 15-годишна възраст) в област Пловдив -  17%. По отношение на 
религиозната (конфесионалната) структура в община Кричим преобладава населението, 
изповядващо източно православие, следвано от общности, изповядващи исляма. Голям 
е броят на жителите на общината, които не се самоопределят към нито едно от 
вероизповеданията в страната -  2 837 жители (36,7 % от преброените лица).

Средната гъстота на населените места (град Кричим) е 1 н.м./100 км при средна за 
страната -  4,78 н.м./100 км. Същевременно гъстотата на населението към 2018 г. е 144 
души и на км, значително над средната за страната - 66,4 души на км. Актуалните данни 
на НСИ за грендовете на населението в общината и областта са дадени в долната таблица:

НАСЕЛЕНИЕ КЪМ 31.12.2020 Г. ПО ОБЛАСТИ, ОБЩИНИ, МЕСТОЖИВЕЕНЕ И
ПОЛ

Области Общо (Брой) В градовете (Брой) В селата (Брой)

Общини всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени

Оощо 33
страната 6 916 548 3 349 715 3 566 833 5 043 186 2 416 849 2 626 287 1 873 362 932 816 940 546

П л о ш в  666 398 319 851 346 547 498 739 237 т  26 ,631 167 659 82 743 84 916
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Обшина
Кричим 7 752 3 802 3 950 7 752 3 802 3 950 - - -

Град
Кричим 7 752 3 802 3 950 - - - -

ЕСТЕСТВЕНО ДВИЖЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ 2020 Г. В ОБЩИНА КРИЧИМ

Обший»
Живородени (Брой) Умрели (Ьрой) Естествен прираст (Брой)

всичко момчета момичета всичко мъже жени всичко мъже жени

Обшина
Кричим 69 34 35 125 67 58 -56 -33 -23

МЕХАНИЧНО ДВИЖЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ 2020 Г. В ОБЩИНА КРИЧИМ

Общини
Заселени Изселени Механичен прираст (Брой)

всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени

Обшина
Кричим 100 43 57 109 55 54 -9 -12 3

ЕСТЕСТВЕН ПРИРАСТ НА 1 000 ДУШИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ 2020 Г.
Естествен прираст (брой) Естествен прираст {%»)

общо град село обшо град село

Област
Пловдив -5 507 -3 238 ■2 269 -8.3 -6,4 -13.8

НАСЕЛЕНИЕ ПОД, ВЪВ И НАД ТРУДОСПОБНА ВЪЗРАСТ КЪМ 31.12.2020 Г. В
ОБЩИНА КРИЧИМ

Обще В т.ч. в градовете

всичко мъже жени всичко мъже жени

Обшо 7 752 3 802 3 950 7 752 3 802 3 950

Под трудоспособна възраст 1267 632 635 1 267 632 635

В трудоспособна възраст 4 738 2513 2 225 4 738 2513 2 225

Над трудоспособни възраст 1 747 657 1 090 1 747 657 1 090

ПРОГНОЗА ЗА НАСЕЛЕНИЕТО ЗА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ДО 2060
Година 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060

Обшо 663 500 651 689 639 331 627 533 616 870 607 028 597 461 587 528 577 064

Мъже 318 477 312 326 306 324 300 905 296 279 292 147 288 108 283 821 279 222

Жени 345 023 339 363 333 007 326 628 320 591 314881 309 353 303 707 297 842

Таблица 4: Население/Източник НСИ

Видно от горната таблица намаляването на населението на община Кричим е един 
от възможните силно неблагоприятни фактори за бъдещото й развитие. Тенденцията ше 
доведе до ограничаването на работната сила и възпроизводствения потенциал на 
общината в дългосрочен период. Не се наблюдават резки промени в половия състав на 
населението. Жените преобладават по брой над мъжете 3 950 към 3 802, което се дължи 
главно на по-ниската смъртност, като е налично равновесие между половете в детеродна 
възраст.
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Видно от таблицата раждаемостта за 2020 г., е по-ниска в сравнение със 
смъртността поради, което е наличен отрицателен прираст в размер на -56 лица, до като 
механичния прираст е само -  9 лица. Емигрирането на млади и високо образовани хора 
има икономически и социални последици за бъдещото развитие на общината. 
Емиграцията оказва негативен ефект върху възпроизводството на населението, тъй като 
чрез “износа” на жени във фертилна възраст се понижава равнището на потенциалната 
бъдеща раждаемост, не само за следващите 10-15 г., но и за много по-дълъг период от 
време -  40-50 години. Мотивите за емиграция се свързват основно с осигуряването на 
трудова заетост, по-високи доходи, жизнен стандарт и стремежът да се живее в по-добра 
градска среда. Тази мотивация се допълва и от стремежа за образователна и 
професионална реализация. От друга страна това е тенденция, която може лесно да се 
обърне в случай, че се изберат правилните политики и мерки, с които общината да стане 
достатъчно привлекателна и конкурентна. Община Кричим има по-висок дял на 
населението в под трудоспособна възраст в сравнение със средния за страната, 16 % 
спрямо 15% за страната, който е достатъчен за бъдещото формиране на трудовия 
контингент. Делът на населението в над трудоспособна възраст в общината е под 
средния за страната 23% спрямо 25%. Делът на населението в трудоспособна възраст е 
над средното за страната 61% спрямо 60%.

Изводи:

♦ Обезлюдяването и застаряването на населението е тенденция за цялата страна и 
община Кричим не прави изключение. Но основният проблем пред общината е 
механичната миграция, която по-бързо стопява населението в работоспособна 
възраст. От сега следва да се предвидят действия и политики, които да подкрепят 
конкуретността и привлекателността на общината, за да се обърнат 
миграционните процеси.

♦ Актуалният анализ и оценка на количествената динамика на населението на 
община Кричим потвърждават прогнозата на НСИ, че при непроменена 
демографска ситуация населението на общината ще продължи да намалява и през 
следващите години.

♦ Ще продължи увеличението на контингента в надтрудоспособна възраст, 
включително и поради миграции от областния център, но намаляването на 
относителния дял на населението в подтрудоспособния сегмент постепенно ще се 
забави. Ф Промените в етническия състав ще се дължат на нарастване на 
относителния дял на ромското население, особено в по-младите възрастови групи.

♦ Застаряването на работната сила в условия на динамичен пазар на труда ще 
поражда необходимостта от въвеждането на съвременни и подходящи форми на 
обучение и учене през целия живот. Увеличаването на относителния дял на 
населението на възраст над 65 години ще увеличи натиска върху публичните 
услуги, здравеопазването, социалните грижи и пенсионната система.

♦ Намаляването на населението на възраст до 14 години ще наложи реформи в 
сферата на образованието и в мрежата от учебни заведения,

1.7.2. БЕЗРАБОТИЦА И ЗАЕТОСТ
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Регистрираните безработни младежи на възраст до 29 години в Бюрото по труда 
-  Кричим през 2021 г. са 110 броя. Включването на младите хора в пазара на труда е 
ограничено, поради това че нямат практически и трудов опит по придобитата 
специалност и защото малко работодатели инвестират в обучението и квалификацията 
на младите работници и служители.

Младите хора се чувстват демотивирани от предлаганото заплащане, както и от 
условията на работа. Темата за реализацията на младите хора след завършване на 
средното им образование, е чест предмет на дискусии в часовете на класа, тъй като 
възможностите за професионална и личностна реализация на територията на общината 
са ограничени, поради липса на работеща икономика. Младежите намират работа в 
сферата на търговските услуги и упражняват професии в работещите земеделски 
кооперации и арендаторите.

За по-висококвалифицираннте възможностите за работа са в сферата на 
образованието, общинската администрация и здравеопазването. Липсва възможност за 
професионална реализация на току-що завършилите млади специалисти, което 
ограничава тяхната личностна реализация. Често работодателите изискват наличие на 
натрупан опит и стаж. Поради тези причини голяма част от младите хора са принудени 
да започват работа в много случаи не по завършената специалност и в близките по- 
големи градове, а някои от тях напускат страната. Това води до един много сериозен 
проблем - обедняване на общината от интелигентни млади хора. Проблемът за заетостта 
е един от основните въпроси разглеждани и дискутирани приоритетно в страната. В 
резултат от повсеместно променената макроикономическа ситуация, младите хора се 
оказват в неблагоприятна ситуация по отношение на заетостта.

Равнището на безработица към 31.12.2021 г. в района на Дирекция „БТ Родопи“ -  
гр. Пловдив, е 5,5 %, за област Пловдив е 3,2 %, а за община Кричим е 10,7 %, при средно 
равнище на безработицата за страната 5,3 %.

Равнище на 

безработица

В страната Област Пловдив дирекция „БТ 
Родопи“

Община Кричим

5,3 % 3,2 % 5,5 % 10,7 %

Заетостта е широко използван показател при анализ и оценка на социално- 
икономическото развитие на различни териториални единици. В ЕС се счита, че 
увеличаването на заетостта създава условия за поддържане и увеличаване на 
населението. Изхождайки от тази теза, заетостта се разглежда като една ог 
възможностите за решаване на някои от проблемите на тези райони във връзка с 
осъществяване на устойчивото им развитие. Трудовата заетост осигурява необходимите 
доходи за издръжката на семействата и най-вече на децата.

Ниското равнище на доходите, високото равнище на бедност, голямата група от 
хора, застрашени от изпадане в бедност, заедно с високото равнище на безработицата 
формират високо равнище на социална нестабилност, ниска раждаемост и миграция, и 
това са едни от най-сериозните предизвикателства пред община Кричим.

Освен изброените структурни фактори сред причините за младежката 
безработица и неактивност, са и липсата на професионален и/или трудов опит, липсата 
на ключови умения и трудови навици, преждевременно напускане на училище, както и 
за1 уоата на трудова мотивация поради продължителен престой без работа. Всички силни 
страни и слабости, които индикира годишният общински план за младежта за 2021
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година, са база за формулиране на ясни цели и конкретни действия, които община 
Кричим ще изпълнява в заложения едногодишен период, следвайки местни правила и 
норми, разпоредени със Закона за младежта на Република България. След завършване на 
своето образование младежите се включват в пазара на труда, като в повечето случаи 
нямат никакъв трудов опит по придобитата специалност. Често им липсват 
необходимата информация и контакти за устройване на работа. В редица случаи 
работодателите отказват да ги наемат на работа, защото им липсва трудов стаж и 
съответно подходящи професионални компетенции и необходими трудови навици. В 
Закона за насърчаване на заетостта са предвидени и редица насърчителните мерки като 
стимулирането на работодателите да разкриват работни места за младежи до 29 години, 
сираци, младежи с увреждания. Друга възможност за младите хора по отношение на 
младежкото предприемачество се явяват и програмите за стартиране на собствен бизнес. 
За борба с младежката безработица и с оглед осигуряването на достъп до работни места 
в страните - членки на ЕС трябва да се търсят възможности на всеки безработен млад 
човек да се предлага нов старт. Пригодността за заетост и равнището на безработица сред 
младежите като генерационен приток на работна сила, са важни индикатори за заетостта 
в по-високите възрастови групи в бъдеще.

Статистическите данни за безработицата не отразяват в пълна степен 
действителното състояние на заетостта - поради факта, че голяма част от безработните 
лица не са регистрирани в бюрата по труда. Нивото на безработицата в общината варира 
спрямо средната за страната.

Изводи:

♦ Пазарът на труда е динамичен, изискванията на бизнеса се повишават, за да 
отговорят на промените, и всичко това налага да се развиват и модернизират 
публичните системи с фокус към нови механизми за подкрепа на социално 
уязвимите групи на пазара на труда, вкл. хората с увреждания.

♦ Следва да бъде осигурена възможност за предоставяне на специализирани 
обучения, насочени към придобиване на ключови компетентности, вкл. на 
дигитални умения, потребни на пазара на труда.

1.7.3. ЗДРАВИ А МРЕЖА

На територията на община Кричим има адекватно организирана система за 
здравно обслужване на населението с обновяваща се материално-техническа база и 
квалифицирани кадри. Системата обхваща следните сектори:

•  Извънболнична медицинска помощ (първична и специализирана);

• Болнична медицинска помощ;

• Стоматологично обслужване;

• Хигиенно -  епидемиологичен контрол.

Извънболничната медицинска помощ в община Кричим е осигурена от 4 
индивидуални лекарски практики, като в определени дни от седмицата идват 
специалисти, които практикуват към „Диагностично-консултативен център 3” ЕООД, 1
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амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по 
акушерство и гинекология /АИПСМПАГ/, 1 амбулатория за индивидуална практика за 
специализирана медицинска помощ по вътрешни болести и кардиология, 1 амбулатория 
за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина /АИПППДМ/ 
и 1 групова /АГПППДМ/. 1 Диагностично консултативен център /ДКЦ/ и 1 
Самостоятелна медико-технологична лаборатория /СМТЛ/.

Всички лекарски кабинети се намират в сграда собственост на общината - бивша 
поликлиника на гр. Кричим, В Общината няма изградена болница. Населението на 
общината ползва филиалът за спешна медицинска помощ болнична помощ (ФСМП) 
Стамболийски и Центърът за спешна медицинска помощ (ЦСМП) в Пловдив.

Към дейността по здравеопазване спада издръжката на медицинския персонал 
в здравните кабинети в детските градини и училищата. В други дейности по 
здравеопазването са предвидени и средства за издръжка на здравните кабинети за 
медикаменти, инвентар и материали, както и средства по ЗЗБУТ.

С оглед спецификата на възрастовите особености и необходимите грижи за 
опазване живота и здравето на подрастващите, ежегодно при приемането на бюджета на 
община Кричим, се осигурява и необходимия финансов ресурс за дофинансиране на 
дейност „Здравеопазване“, с което се осигурява допълнително щат за още 1 медицински 
специалист за началното училище.

В Общината няма изградена болница. Населението на общината ползва болнична 
помощ в гр. Пловдив и гр. Стамболийски.

Друг фактор, който оказва благоприятно въздействие, е неголямата отдалеченост 
на територията на община Кричим от град Пловдив -  28 км. Тази близост играе важна 
роля по отношение на достъпа на жителите на общината до специализирана и 
квалифицирана медицинска помощ от всякакъв характер.

В община Кричим функционират три аптеки, които задоволяват необходимостта 
на населението от лекарства и медикаменти.

Независимо от това, че здравеопазването е изцяло на издръжката на Националната 
здравна каса, общинското ръководство не може и не се дистанцира от тази социална 
функция. Проблемите на здравеопазването като материално-техническа база, отчасти, 
остават проблем. Качеството на здравните услуги, както и осигуряването на 
квалифициран медицински персонал, извършващ първична и специализирана 
медицинска помощ, също остават задължение на общинското ръководство.

Липсата на център за спешна медицинска помощ е допълнително слабо място в 
сферата на здравеопазването в община Кричим.

Най-съществените затруднения за общината в областта на здравеопазването са 
свързани с:

• недостиг на финансови средства за осигуряване на задължителен минимален обем 
медицински грижи;

• осигуряване на кадрова обезпеченост;

Изводи:

♦ Материално - техническата база в сектора здравеопазване е в незадоволително
състояние. Необходими са средства за закупуване на съвременно оборудване и
подобряване състоянието на сградата на бившата градска поликлиника.
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♦ Пред сектора здравеопазване стои необходимост от повишаване нивото на 
здравното обслужване, повишаване квалификацията на медицинския персонал и 
разнообразяване на предоставяните здравни услуги.

1.7.4. ОБРАЗОВАНИЕ

Образованието в България има за цел да запазва и развива детския творчески 
порив така, че всяко дете да живее пълноценно и да придобива с радост допълнителни 
знания и умения, както и да спомага за израстването на детето като самостоятелно 
мислеща и социално отговорна личност. Развитието и издръжката на образованието е 
един от основните ангажименти на местната власт.

На територията на общината е изградена и функционира необходимата мрежа от 
образователни институции, предлагащи адекватни образователни услуги. Всички 
училища и детски градини са общински, няма държавни и частни образователни 
институции.

В общината няма висши учебни заведения и професионални гимназии. В това 
отношение се разчита на областния център -  Пловдив и другите съседни общини, където 
има създадени професионални училища. Очевидно, за да не се генерира структурна 
безработица в общината, общинското ръководство трябва да предприеме определени 
стъпки в тази посока. Най-важната от тях е изясняване на икономическата стратегия на 
Общината и на тази основа определяне на потребността от образователен и 
квалификационен ресурс по отрасли на икономиката.

Приоритет на общината е въвеждането на професионално образование и обучение 
след седми или осми клас в СУ „П. Р. Славейков’’. Реализирането на паралелки след 7 и 
8 клас с професионална насоченост ще подпомогне задържането на ученици в по-горен 
курс.

Основа за социализирането и реализирането на младите хора е образованието. То 
трябва да се развива във всички направления. На територията на Община Кричим има 
две общински училища -  НУ „Васил Левски” и СУ ”П. Р. Славейков”, както и две 
общински целодневни детски градини -  ДГ ’’Ралица” и ДГ „Незабравка”.

Образователната структура на територията на Община Кричим е добре развита. В 
НУ ’’Васил Левски” се обучават ученици от I до IV клас и подготвителни групи, които са 
пет и шест годишни деца. Общия брой на обучаващи се в училището са 180 ученици. В 
НУ ’’Васил Левски” всички ученици взимат активно участие в културните мероприятия 
на община Кричим.

Материалната база на детските градини и училищата е в мног о добро състояние с 
тенденция да се разширява и подобрява.

Образователната инфраструктура в общината е добре поддържана и реновирана 
със средства от ЕС и общинския бюджет. През 2008 г„ със средства от Социалния 
инвестиционен фонд е ремонтирано ОДЗ „Незабравка“, а през 2013 г. завършва проект 
„Внедряване на мерки за подобряване енергийната ефективност на Начално училише 
„Св. Св. Кирил и Методий” /сега начален етап на СУ «П. Р. Славейков»/, Начално 
училище „Васил Левски” и Обединено детско заведение „Ралица”, гр. Кричим”, 
финансиран по ОП “Регионално развитие“.

Образователните потребности на учениците са удовлетворявани и с няколко 
проекта, насочени към развитие на извънкласни форми на обучение, създаване на 
условия за включване в образователния процес на деца със специални образователни 
потребности в масовото училище и детските градини.
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Учебните и детските заведения на територията на общината са обезпечени с IT 
техника. Компютърните зали са в много добро състояние и са включени към интернет 
мрежата. Значително е подобрението в тази посока в СУ “П. Р. Славейков”, където е 
изградена втора компютърна зала с локална мрежа и регулярна интернет връзка.

През месец Май 2019 г. е стартиран проект за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ: „Реконструкция на сграда за образование (кухненски блок - столова), 
основен ремонт на основен училищен корпус - 28 класни стаи и благоустройство на 
дворното пространство на СУ „П. Р. Славейков” - гр. Кричим, община Кричим” етап 2 
„Ремонт, оборудване и обзавеждане на комбинирана спортна площадка в ПИ 
39921.502.403 по КК на гр. Кричим /двор на СУ „П. Р. Славейков”/ с административен 
адрес община Кричим, гр. Кричим, бул. „Тракия”. Инвестицията включва ремонт, 
оборудване и обзавеждане на комбинирана спортна площадка за баскетбол, волейбол и 
мини футбол в двора на СУ .,П. Р. Славейков” на бул. „Тракия” № 24 в гр. Кричим с 
изпълнение на следните дейности: премахване на старата асфалтова настилка; 
изграждане на нова армирана бетонова настилка, покрита с изкуствена трева с 
антишокова подложка; монтаж на метална ограда; монтаж на баскетболни кошове, 
стойки и мрежа за волейбол и вратички за мини футбол. Обща стойност: 97 747.25 лв., 
от които 83 085.16 лв. европейско и 14 662.09 лв. национално съфинансиране. Проектът 
се съфинансира от Европейския съюз със средства от Европейския земеделски фонд за 
развитието на селските райони по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 
от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за 
развитие на селските райони 2014-2020 г.

На 23.05.2019 г. е стартирал проект за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ: "Реконструкция на сграда за образование (кухненски блок - столова), основен 
ремонт на основен училищен корпус - 28 класни стаи и благоустрояване на дворното 
пространство на СУ „П. Р. Славейков“, гр. Кричим, община Кричим”, Етап 1: „Основен 
ремонт на основен училищен корпус - 28 класни стаи и благоустрояване на част I-ва от 
дворното пространство на СУ „П. Р. Славейков“, гр. Кричим, община Кричим". Обща 
стойност: 940 874.06 лв., от които 799 742.95 лв. европейско и 141 131.11 лв. национално 
съфинансиране. Период на реализация 36 месеца -  от 23.05.2019 до 23.05.2022 г. 
Финансира се от Европейския съюз със средства от Европейския земеделски фонд за 
развитието на селските райони по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 
от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за 
развитие на селските райони 2014-2020 г.

СУ „П. Р. Славейков” разполага с две материални бази. Първата се намира на ул. 
„Димитър Благоев” № 5 и в нея се обучават ученици от I до IV клас, които са 115 на брой, 
там няма подготвителни групи, които са пет и шест годишни. Втората база на училището 
се намира на бул. „Тракия” № 24 там се обучават ученици от V до XII клас, броят на 
изучаващи се в училището са 333 ученици. В горен курс на обучение постъпват основно 
ученици, живеещи в гр. Кричим и броят им също намалява поради това, че:

- част от учениците, постъпват в езикови и професионални гимназии;
- част от децата /предимно роми/ не продължават средното си образование;
- част от децата /предимно роми/ заминават с родителите си за чужбина.
Освен изброените структурни фактори сред причините за младежката 

безработица и неактивност са и липсата на професионален и/или трудов опит, липсата на 
ключови умения и трудови навици, преждевременно напускане на училище, както и 
загубата на трудова мотивация поради продължителен престой без работа.
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Образователните политики, които ще допринесат за подобряване на качеството на 
образованието са:

- Подобряване на управлението на училищата чрез училищните настоятелства и 
други граждански институции, свързани с образованието;

- Развитие на условия за равен достъп на ромските деца до качествено 
образование.

Повечето младежи са обхванати в различни образователни и културни форми на 
Общинския младежки дом и ПЧ “Пробуда -  1912 г.’\  Община Кричим разполага с добре 
разгъната образователна мрежа, която гарантира равнопоставен достъп до образование, 
в т.ч. извънкласни дейности. Атмосферата на семейна среда, обществен живот, растеж, 
образование и реализиране на младите хора се обуславя от макроикономическата 
ситуация в европейски и национален аспект, от регионалните параметри на 
икономическото развитие и възможностите на местния икономически микроклимат. 
Идентифицираните слабости са обусловени от негативните все още демографски 
тенденции, от една страна, от недостатъчно развития пазар на труда за младежите - от 
друга и от трета -  недостатъчният финансов ресурс, с който общината би могла да 
насърчава предприемачеството сред младите хора, да стимулира развитието на 
общинските младежки структури.

Към настоящия момент няма недостиг на свободни места в детските градини на 
територията на община Кричим, което се явява основен проблем за голяма част от 
общините в България.

Проекти, насочени към обновяване на образователната структура в община 
Кричим, разнообразяване на дейностите в нея

Община Н аименование на 
проекта

Програмата, по 
която е реализиран

Стойност 
на 

проекта 
/в лева

Кратко резюме за проекта и ползите 
от него

О б ш и н а
К р и ч и м

„ В н е д р я в а н е  н а  м е р к и  
за  п о д о б р я в а н е  
е н е р г и й н а т а  
е ф е к т и в н о с т  н а  

Н а ч а л н о  у ч и л и щ е  „ С в . 
С в . К и р и л  и 

М е т о д и й ” , Н а ч а л н о  
у ч и л и щ е  „ В а с и л  
Л е в с к и ”  и  О б е д и н е н о  
д е т с к о  з а в е д е н и е  

„ Р а л и ц а ” , г р .  К р и ч и м ”

М и н и с т е р с т в о  н а  
р е г и о н а л н о т о  р а з в и т и е

D n  „ Р е г и о н а л н о  
з а ч в и т  и е “

П р и о р и т е т н а  о с  4  

,М е с т н о  р а з в и т и е  и  

?ь т р у д н и ч е с т в о ” , 

О п е р а ц и я  4 .1  

„ Д р е б н о м а щ а б н и  

ч е с т н и  и н в е с т и ц и и ”

Реализиран

9 3 1  2 0 0 П о д о б р я в а н е  е н е р г и й н а т а  е ф е к т и в н о с т  

на Н а ч а л н о  У ч и л и щ е  „ С в . С в .  К и р и л  и 
М е т о д и й ” , Н а ч а л н о  У ч и л и щ е  „ В а с и л  
Л е в с к и ”  и  О б е д и н е н о  д е т с к о  з а в е д е н и е  

„ Р а л и ц а ” , гр. К р и ч и м ”
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О б щ и н а
К р и ч и м

„ С п е ц и а л н и  в 
о б р а з о в а т е л н и т е  
п о т р е б н о с т и ,  е д н а к в и  
а о б щ е с т в о т о ”

О П  “ Р а з в и т и е  н а  
ч о в е ш к и т е  р е с у р с и “

П р и о р и т е т н а  о с .4  

по схема 
В  G 0 5 1РО О О 1 - 4 .1 .0 4  

„ П о д п о м а г а н е  н а  

о б у ч е н и е т о  н а  д е ц а  

и  у ч е н и ц и  с ъ с  

с п е ц и а л н и  

о б р а з о в а т е л н и  

п о т р е б н о с т и ”

Реализиран

91  5 8 0

Ц е л т а  н а  п р о е к т а  е  с ъ з д а в а н е  н а  у с л о в и я  

за в к л ю ч в а н е  в  о б р а з о в а т е л н и я  п р о ц е с  н а  

ц е ц а  с ъ с  с п е ц и а л н и  о б р а з о в а т е л н и  

п о т р е б н о с т и  в  м а с о в о т о  у ч и л и щ е  и 

д е т с к и т е  г р а д и н и ,  д о с т и г а н е  н а  п о -  

в и с о к о  к а ч е с т в о  н а  о б р а з о в а н и е т о ,  

в ъ з м о ж н о  н а й - д о б р а т а  с о ц и а л н а  

и н т е г р а ц и я  и п р и о б щ а в а н е  к ъ м  с р е д а т а  в  

м а с о в о т о  у ч и л и щ е  и  д е т с к и т е  г р а д и н и ,  и  

о с и г у р я в а н е  н а  в ъ з м о ж н о с т  з а  н а й -  

д о б р о т о  о б у ч е н и е  в т я х .

О б щ и н а

К р и ч и м
„ М л а д и т е  х о р а  в 
К р и ч и м  п р а з н у в а т  
з а е д н о  В е л и к д е н ,  

Р а м а з а н  Б а й р я м  и  
Г е р г ь о в д е н ”

Ц е н т ъ р  з а  

о б р а з о в а т е л н а  

и н т е г р а ц и я  н а  д е ц а т а  

и у ч е н и ц и т е  о т  

е т н и ч е с к и т е  

м а л ц и н с т в а

Реализиран

6  8 7 3 П р и о б щ а в а н е  н а  1 7 0  д е ц а  и  м л а д е ж и  о т  

е т н и ч е с к и т е  м а л ц и н с т в а ,  ч р е з  
п р о в е ж д а н е  н а  и н и ц и а т и в и  п о  п о в о д  н а й -  

г а ч е н и т е  р е л и г и о з н и  п р а з н и ц и , с  ц е л  

в з а и м н о  о п о з н а в а н е ,  у в а ж е н и е  и  в з а и м н а  
т о л е р а н т н о с т  и  р а з б и р а т е л с т в о .  
У ч а с т н и ц и т е  н а у ч а в а т  п о в е ч е  з а  с в о я  б и т  

и к у л т у р а  и  о п о з н а в а т  т р а д и ц и и т е  н а  

о с т а н а л и т е  е т н о с и .  З а к у п е н а  е  н а у ч н а  и 
х у д о ж е с т в е н а  л и т е р а т у р а  з а  ж и в о т а  и 
к у л т у р а т а  н а  е т н и ч е с к и т е  м а л ц и н с т в а .

О б щ и н а
К р и ч и м

, .Д а  с ъ з д а д е м  
а т р а к т и в н а  и  
п р и в л е к а т е л н а  

о б р а з о в а т е л н а  с р е д а ,  
к ъ д е т о  в с и ч к и  з а е д н о  
а а  п е е м , и г р а е м , 

р е ц и т и р а м е , 
с п о р т у в а м е  и  у ч и м  з а  
да с п о л у ч и м ”

1 1 е н т ъ р  з а  

о б р а з о в а т е л н а  

и н т е г р а ц и я  н а  д е ц а т а  

и  у ч е н и ц и т е  о т  

е т н и ч е с к и т е  

м а л ц и н с т в а

Реализиран

17 4 0 5

Ц е л т а  н а  п р о е к т а  е : П о д г о т о в к а  з а  

у ч и л и щ е  и  р а з в и т и е  н а  п о т е н ц и а л н и т е  

в ъ з м о ж н о с т и  н а  о н е з и  д е ц а ,  ч и й т о  

м а й ч и н  е з и к  н е  е  б ъ л г а р с к и ;  с ъ х р а н я в а н е  

н а  ц е н н о с т и т е  н а  п р е д у ч и л и щ н о т о  

д е т с т в о  и  у с п е ш е н  п р е х о д  к ъ м  

у ч и л и щ н о т о  о б у ч е н и е .  Н а у ч а в а н е  н а  

б ъ л г а р с к и  е з и к  о щ е  о т  р а н н а  в ъ з р а с т  в 

е с т е с т в е н а  с р е д а ,  р а з л и ч н а  о т  д о м а ш н а т а  

и и н т е г р а ц и я  н а  р о м с к и т е  д е ц а  п р и  

п р о в е ж д а н е  н а  з а д ъ л ж и т е л н о  о б у ч е н и е  

на п е т г о д и ш н и т е .

Източник: Община Кричим

Изводи:

♦ Създаване на младежки центрове за личностно развитие, стимулиращи 
предприемаческата и младежката активност;

♦ Работа с деца със специални образователни потребности, включително масов 
скрининг на подрастващите.

♦ Необходимо е разкриването на Център за подкрепа за личностно развитие на 
територията на община Кричим;

♦ Необходими са допълнителни ресурси за подобряване на базите с иновативни 
инструменти/ инструментариум за осигуряване на условия за изграждането на
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адекватна учебна и изследователска среда, отговаряща на нивото на съвременните 
технологии;

♦ Необходимо е извършване на реконструкция, модернизация и на места цялостно 
изграждане на снортната база към образователните обекти на база на оценка за 
състоянието на съществуващата спортна база;

1.7.5. СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Община Кричим разработва и изпълнява интегрирани политики за подкрепа на 
хората в риск, с увреждания и старите хора на територията на общината, като комбинира 
ресурсите и координира дейности в сферата на социалното подпомагане, образование, 
здравеопазване, политики на пазара на труда. Ключовите приоритетни направления на 
Общинската стратегия са изведени в съответствие с идентифицираните потребности на 
рисковите групи и необходимостта от спешна намеса за решаване на критичните 
социални проблеми на жителите на общината. В широк контекст, политиките на 
социално включване обхващат всички уязвими общности и индивиди, които имат нужда 
от подкрепа.

Развитието на социалните услуги е в подкрепа на основните човешки права и 
свободи, утвърдени в международните документи и конвенции за защита на правата на 
човека и за правата на детето, като утвърждава ценностите при планирането и 
предоставянето на социални услуги, които се споделят от заинтересованите страни в 
община Кричим.

Община Кричим се « ’реми към развиването на модерна, ефективна система от 
социални услуги, които поставят в своя център ползвателя, отговаря на нуждите на 
общността, осигурява равен достъп и непрекъснато подобрява своето качество. 
Общината е обслужвана от Дирекция „Социално подпомагане“, гр. Стамболийски.

Ежегодно с решение на Общинския съвет се одобрява и приема Годишен план за 
развитие на социалните услуги на територията на община Кричим.

На територията на община Кричим функционират 5 социални услуги от типа 
услуги в общността, които предоставят услуги за деца, хора с увреждания и стари хора. 
Разработени са форми на социални услуги, предоставяни в домашна среда. Активно се 
работи за реализиране на приемната грижа, но към момента броят на децата, настанени 
в приемни семейства все още е малък. Разпределението на социалните услуги според 
вида грижа е както следва:

> Център за обществена подкрепа
Доставчик на услугата е община Кричим. Държавно делегирана дейност. ЦОП 

Кричим е разкрит през 2008 г. по проект BG 2005/017-353.01.02 за 
деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността по Проект 
„Предоставяне на социални услуги в общините Хисаря, Кричим и Съединение“,

ЦОП -  Кричим функционира повече от 10 години и с капацитет 30 деца и 
родители. Услугата се утвърди като работеща структура не само на територията на 
общината, но и в съседни общини. Във връзка с промяна на потребностите основния 
пакет от услуги се разширява и надгражда ежегодно.

В ЦОП се предлагат социални услуги в общността за деца в риск и техните 
семейства, които целят предотвратяване на изоставянето на децата з институция или на 
други рискови ситуации, застрашаващи развитието им.

В рамките на ЦОП могат да се определят пет главни направления:
I. Н аправление: Превенция на изоставянето на деца и реинтеграция;
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II. Направление: Подкрепа за деца, преживели насилие и техните семейства и 
превенция на злоупотребата;

III. Направление: Подкрепа на деца и техните семейства за справяне с 
проблемно поведение и педагогическа подкрепа.

IV. Направление: Подкрепа за деца с увреждания и техните семейства
V. Направление: Подкрепа за деца от институция
Екипът от специалисти на ЦОП -  Кричим, работи по различните приоритетни 

направления, чрез прилагането и реализирането на мерки и дейности по следните 
програми:
- „Превенция на изоставянето”;
- „Програма за реинтеграция в биологичното семейство на деца, настанени в

алтернативна грижа/настанени в резидентни услуги и в приемни семейства/”;
- „Програма за ранно детско развитие, семейно консултиране и подкрепа -

„Работилница за родители” - тази програма стартира 2019г. по проект на УНИЦЕФ 
с родители, които се интересуват от ранното детско развитие. Програмата е 
адаптнрана и за млади родители, с цел повишаване на родителския капациет.

- „Програма за работа с родители в конфликт и техните деца”;
- „Програма за превенция на детските бракове и ранните раждания”;
- „Програма за подрастващи, юноши и млади хора от рискови общности”.
- „Програма за подкрепа на приемната грижа”;
- „Програма за работа по осиновяване”;
- „Мобилна работа“;
- „Програма за работа с деца, жертви на насилие и техните родители“;
- „Директна работа с деца”;
- „Да се върнем в клас”;
- „Мобилна работа”;
- „Семейна подкрепа”
- „Монтесори педагогика”
- „Аз мога сам”;
- „Семейна подкрепа”
- Други програми според индивидуалната оценка на потребностите на случаите.

Високата оценка на Агенция за социално подпомагане за работата на ЦОП -  
Кричим, е стимул за постоянното утвърждаване и повишаване квалификацията на 
служители чрез периодично участие в:

1. Обучителни курсове и модули съгласно изготвен План, като задължително се 
включват обучения за повишаване на квалификацията.

2. Организиране на работни срещи с други ЦОП и отделни външни експерти за 
обмен на опит.

3. Закупуване на специализирана литература.
4. Осигуряване и провеждане на супервизия по случаи и екипна супервизия.
5. Осигуряване и провеждане на супервизия на цялостната дейност.
6. Изготвяне на система за оценка на индивидуалната работа на специалистите. 
Един от основните приоритети в работата на екипа в ЦОП -  Кричим е ежегодно

разширяване на дейността и стабилизиране на капацитета чрез прилагане на различни 
мерки и дейности свързани с партньорство, превенция, взаимодействие, обмен на 
информация и опит, разработване и реализиране на модули /групови и индивидуални 
програми/ за обучение в социални умения, съобразени с възрастовите особености на 
децата, психологическо консултиране и др.

> Дневен център за стари хора, гр. Кричим
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Капацитет 35 места. Финансира се като делегирана от държавата дейност и е създаден 
през 2008 г. Услугите на Центъра са насочени към:

- предоставяне на комплекс от услуги за възрастните хора на пенсионна възраст;

- към създаване на условия за пълно обслужване на потребителите, във връзка с 
удовлетворяване на техните ежедневни и рехабилитационни потребности, както и на 
техните нужди ог организиране на свободното време, лични контакти и социални умения 
с оглед оказване на взаимопомощ;

- ефективна закрила и социална интеграция на клиентите;

- предоставяне на алтернативни форми на социални услуги.

В него се извършват социални, здравни, образователни и други видове услуги. Следи 
се здравословното състояние на потребителите, организират се занимания по интереси и 
мероприятия от различен характер, осигурява се храна и топли напитки. В кабинета за 
лечебна физкултура, рехабилитатор провежда групова и индивидуална поддържаща 
терапия. Всеки потребител има възможност да посещава часовете по музикотерапия. 
Центърът разполага с група за стари градски песни „Орхидеи", която с участието си по 
различни фестивали е удостоена с множество грамоти и плакети. Организират се 
екскурзии до исторически места и се посещават театрални постановки. Групата по 
туризъм провеждат излети до различни местности в близост до града ни. Честват се 
рожденни дни, юбилеи и традиционни празници. Периодично в центъра се изнасят 
здравни беседи.

Основната цел на центъра е преодоляване на социалната изолираност и участие в 
обществения и културен живот на обществото. Важна част от целите е и гарантиране на 
равноправното положение на хората от третата възраст и да кара ползвателите да се 
чувстват полезни, да имат възможност да създават контакти и трайни връзки помежду 
си. Стимулира възрастните към инициативност и активен живот. Всички дейности 
допринасят за едно позитивно отношение към хората и ангажираност на всеки от тях.

> Домашен социален патронаж -  Включва обществена кухня с дейност 
осигуряване на храна в домовете. Финансирането на услугата е от общинския 
бюджет, като капацитетът е 45 потребители - лица над шестдесет години и 
инвалиди -първа и втора група. Предоставяните услиги са:
1. Доставка на храна
2. Консултиране и индивидуална работа - с всеки нуждаещ се за социалната му 
адаптация и интеграция. Насочване на потребителя към ползване на соц. 
услуги в общността.
3. Помощ в домакинството-закупуване на хранителни продукти и вещи от първа 
необходимост със средства на потребителя.

На 30.05.2018 г. между Фонд „Социална закрила” към МТСП и община Кричим е 
подписан Договор за съвместна дейност № РД04-114 за закупуване на оборудване и 
обзавеждане по проект: „Модернизация на материалната база на Домашен социален 
патронаж за предоставяне на социални услуги в община Кричим -  „обществена 
трапезария” и „домашен социален патронаж”. Целта на проекта е да се закупят нови 
хладилни витрини, електрически печки, професионални електро уреди, които се 
използват в ежедневната работа на персонала. Проектът е на обща стойност 22 620 лв. с 
ДДС, като 20 358 лв. (двадесет хиляди триста петдесет и осем лв.) са от Фонд „Социална
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закрила” и собственото финансово участие на община Кричим в размер на 2 262 лв. (две 
хиляди двеста шестдесет и два лева).

Основните дейности на услугата са свързани с:
1. Доставка на храна.
2. Консултиране и индивидуална работа - с всеки нуждаещ се за социалната му 

адаптация и интеграция. Насочване на потребителя към ползване на соц. услуги в 
общността.

3. Помощ в домакинството -  закупуване на хранителни продукти и вещи от първа 
необходимост със средства на потребителя.

>  Обществена трапезария -  На територията на община Кричим, социална услуга 
„обществена трапезария“, се реализира от 2009 г, В периода от 2009 г. до август 2016 г. 
услугата е финансирана по реда на чл. 27, ал. 3 от Закона за социално подпомагане със 
средства от държавния бюджет, чрез фонд „Социална закрила“. От авгу ст 2016 г, до
30.04.2020 г. община Кричим реализира проект „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020", 
финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 
по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г.

От 01.05.2020 г. до момента предоставяната социалната услуга обхваща 90 
/деветдесет/ лица попадащи в следните категории: лица в затруднено материално 
положение, лица които са в неравностойно социално положение, лица в продължителна 
социална изолация, самотно живеещи лица в нетрудоспособна възраст. Наред с това в 
условията на обявената извънредна ситуация в страната, всекидневно броят на 
нуждаещите се от подкрепа лица нараства и за всички тях предлаганата услуга е от 
изключително значение.

>  Личен асистент - На 18.12.2015 г. стартира проект № BG05M90P001-2.002-0137 
“Независим живот за хората с увреждания в община Кричим”, по процедура за директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим 
живот”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд. След приключване на проекта, във връзка с Постановление 
№ 344 на Министерски съвет от 21.12.2018 г. за изпълнение на държавния бюджет на 
Република България за 2019 г. в община Кричим бяха подадени 57 бр. заявления за 
включване, като с желаещите да ползват услугите предоставяни в домашна среда 
„Личен Асистент”, „Социален Асистент” и ,Домашен Помощник” лица бяха сключени 
57 бр. договори за срок до 31.12.2019 г.

На основание чл. 2, ал. 11 от Наредба № РД-07-7 от 28,06.2019 г. за включване в 
механизма лична помощ на 08.08.2019 г. е подписано споразумение между Националния 
осигурителен институт, Агенция за социално подпомагане и община Кричим, за 
сътрудничество в процеса на предоставяне на услугата лична помощ в съответствие с 
установените изисквания по Закона за личната помощ от стартирането на услугата до 
момента са се включили общо 83 ползватели.

На 21.04.2020 г, е подписан договор между Агенция по заетостта чрез Дирекция 
„Бюро по труда Родопи” в гр. Пловдив и община Кричим по Национална програма 
„Предоставяне на грижи в домашна среда”, по тази програма до края на 2020 г. е 
назначено едно лице което да се грижи за двама потребители отговарящи на услугата.

Социални услуги предлагани на територията па община Кричим към 2021г.
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№ Вид на социалната услуга Брой Капацитет
йзточницн на 
фииансиранс

1. Д н е в е н  ц е н т ъ р  з а  с т а р и  х о р а  ( Д Ц С Х ) 1 35 Р е п у б л и к а н с к и  

б ю д ж е т  (Д Д Д )

2. Домашен социален патронаж I 45 Р е п у б л и к а н с к и  

б ю д ж е т  (Д Д Д )

3. Център за обществена подкрепа 1 30 Р е п у б л и к а н с к и  

б ю д ж е т  ( Д Д Д )

4. Личен асистент 1 11 О П  „ Р Ч Р "

5. Обществената трапезария 1 90 м т с п

Източник: Община Кричим

Усилията на местната власт, неправителствените организации и местната общност 
са насочени за изпълнение на следните цели:

□ Да се подобри грижата за децата в семейството, като се предотврати появата и 
развитието на рискови фактори по отношение на децата.

□ Да се създадат условия за социално включване/интегриране на максимален брой 
хора в неравностойно положение и уязвими групи;

□ Осигуряване на условия за пълноценен и достоен живот на хората с увреждания 
в семейна среда, чрез устойчиво развитие или разкриване на нови услуги, предоставящи 
грижа в семейна среда или в общността;

□ Прилагане на съвременни форми на обслужване на хората със специфични 
потребности, пожелали услуги в общността;

□ Постигане на ефективност в управлението на общинските ресурси;

□ Привличане на нови инвеститори за социални услуги;

□ Подобряване качеството на предлаганите социални услуги чрез повишаване 
квалификацията на кадрите.

Приоритетите и планирането на социалните услуги е в пряка връзка със Закона за 
социалните услуги в сила от 2020 г. Видно е, че социалните услуги ще бъдат планирани 
на национално ниво. Предвижда се до края на 2021 г. да се разработи Национална карта 
на социалните услуги. За целта следва да изготвят анализ какви са потребностите на 
местното население. Едва след това на тази база ще бъде подготвена и националната 
карта като целта е държавата да гарантира минимален пакет от социални услуги в цялата 
страна. Планирането ще бъде основание община Кричим да заяви какви социални услуги 
ще предоставя, за да бъде осигурено държавно финансиране.

Изводи:
♦ Приоритетно развитие и увеличаване на броя на предлаганите социални услуги в 

общността, подобряване на тяхното качество, гарантиране на стабилност и 
финансова устойчивост на социалните услуги, както и на процеса на 
деинституционализация;

♦ Увеличаване на броя на услуги, насочени към превенция на рисковете в 
семейството;

♦ Осигуряване на равен достъп до услуги за всички рискови групи и уязвими 
общности;
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♦ Приоритетно развитие на комплексни социални услуги за преодоляване на 
рисковете от отпадане от образователната система, в това число подкрепа на 
децата за осъществяване на онлайн обучение, както и дейности насочени към 
преодоляване на рисковете пред здравословното развитие на децата, вкл. работа 
с деца със СОП;

♦ Осигуряване на възможности за непрекъснато обучение, обмяна на опит и добри 
практики, с цел: развитие на капацитета на екипите в звената, ангажирани с 
управлението на социалните услуги; изследване на потребностите, планиране на 
вида и обхвата на услуги по превенция на рисковите фактори и услуги за целевите 
групи в риск; финансово планиране и ефективно управление на ресурсите;

1.7.6. КУЛТУРА И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО

Опазването на културното наследство е политика с висок приоритет, тъй като 
произтича от чл. 23 на Конституцията на Република България. Това е сложен процес, 
който се реализира на няколко нива и в рамките на множество процедури. Самата 
законова база е широка, регламентацията е в различни специални закони -  Закон за 
културното наследство, Закон за устройство на територията, Закон за регионалното 
развитие, АПК, както и подзаконовите нормативни актове по прилагането им. Като 
обществена ценност, културното наследство и неговата значимост прерастват в 
обществен фактор за развитието на обществото в условия на глобализация. То е 
своеобразен ресурс за духовно израстване и категоричен гарант за устойчивото развитие 
на обществото. Неговото опазване, съхранение и разпространение е приоритет на 
държавната и общинска политика.

В областта на културата усилията на общината са насочени към максималното 
използване на изградената структура и наличната материална база, както и към 
превръщането на богатото културно наследство във визитна картичка на града.

В съответствие с изискванията на Закона за народните читалища /ДВ, бр. 89 /1996 
г,/, в община Кричим като самостоятелни юридическо лице с нестопанска цел в Окръжен 
съд -  Пловдив е регистрирано Народно читалище „Пробуда - 1912 г.“ Читалището в 
община Кричим планира и организира дейността си съгласно ЗНЧ и общинския културен 
календар. То е институцията, която подготвя културните мероприятия от общински 
характер, свързани с историята на България, официалните и религиозно - обредните 
празници и традициите, свързани с тях. В изпълнение на своите цели и задачи, 
читалището:

- урежда и поддържа общодостъпна библиотека, читалня, фото-, фоно и филмотека;
- развива и подпомагат любителското творчество;
- организира школи, кръжоци, курсове и клубове, кино и видеопоказ, празненства, 

концерти и чествания, младежки дейности;
- събира и разпространява знания за родния край;
- създава и съхраняват музейни колекции;
- осъществява социални дейности и услуги, подпомагащи лица и семейства, както 

и такива, свързани с отглеждането, възпитанието, обучението и уплътняването на 
свободното време;

- развива културен и семинарен туризъм.
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По повод различни годишнини и празници се организират открити уроци, 
презентации, анимации и литературни вечери.

По повод 1 -ви ноември - Денят на народните будители, кото е и патронен прадник 
на читалището, традиционно се организира ден на отворените врати с Паисиево четене 
и един по-различен поглед - „Будни детски сърпа”.

Библиотеката при НЧ” Пробуда -  1912 г.” гр. Кричим е единствената на 
територията на Общината и една от основните функции на Читалището е именно 
нейната дейност. Фондът й наброява 16 348 библиотечни единици.

През последните години в резултат на много усилия и творчески търсения групата 
за автентичен фолклор „Здравец”, която е създадена преди повече от 20 години от 
самодейци-ентусиасти, се утвърди и развива дейност с изяви на местно, регионално, 
национално и международно ниво. Основни цели в дейността на певческата група са:

1. Да съхранява, популяризира и поддържа живи българските традиции, местните 
родопски обичаи и фолклор;

2. Да представя богатството и красотата на фолклора на региона на различни по 
значимост форуми от регионално, национално и международно значение;

3. Да работи за утвърждаване имиджа на гр. Кричим, като интересна туристическа 
дестинация със запазени традиции, обичаи и провеждането на ежегодни фолклорни 
празници.

Всяка година с решение на Общински съвет се гласува културен календар на 
общината информиращ за датата и мястото на предстоящите културни събития за цялата 
година. Културата като дейност в Общината се развива на основата на културно- 
историческото наследство и културните традиции, оставени от предните поколения и 
ново създаваните културни прояви.

Значима част от културните дейности в общината се реализират в партньорство 
между НЧ „Пробуда-1912 r.il и Общинския младежки дом. В различни форми на 
дейности, в ОМД са обхванати между 85 и 100 деца от начален и прогимназиален курс, 
които посещават различни извънкласни форми: Български език и литература. 
Математика - II и III клас, Математика -  V и VI клас, творчески кръжок „Изобразително 
и приложно изкуство”, Клуб „Китара”. Традиционно там се организира Благотворителен 
коледен базар и Десетдневка на мартеницата, а набраните средства се ползват за 
различни благотворителни и доброволчески инициативи.

В историята на България, Кричим се споменава като средновековна крепост 
владяна от българите през различните времена. За кратко време е бил престолнина на 
средновековните владетели Иванко и Слав, в него е идвал румелийския император 
Хенрих. В землището на Общината има две останки от крепости, които са служили за 
охраняване на тесния пролом на река Въча при излаза й от Родопите.

На територията на общината са основани и издигнати двата манастира - "Св. 
Врач" и "Св. Богородица". На левия бряг на река Въча на скалист хълм се намира 
голямото "Иванково кале", а на десния бряг на реката се намира "Малкото градище" или 
"Драговец". В близост до него се намира изключително ценният средновековен надпис, 
изсечен с длето върху голяма овална скала /Асеневия камък/, наречен "Кричимския 
надпис". Надписът е кратък. В новобългарски превод той гласи: "На този камък седя цар 
Асен, когато превзе Кричим". В близост до тези ценни исторически паметници се намира 
"Римския резервоар".

Кричимските манастири са стари духовни, културно-народностни и 
просветителски средища. В тях са създавани и съхранявани културни ценности, опазвани 
са вяра, духовност и народност. Разрушавани в размирни времена и въздигани отново.
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светите кричимски обители са били не само божи храмове, но и училища на народа за 
богоугоден и християнски живот, за опазване на българския дух. Кричимския манастир 
Успение Богородично се намира в рида Равногор на Баташката планина от Западните 
Родопи, на левия бряг на река Въча и на около 6 км южно от Кричим по шосето за Девин. 
Историческо развитие и сегашно състояние: основан е вероятно през XV-XVI в., а по 
време на Априлското въстание е опожарен. Възобновен е през XX в. (1932 г.), а 
понастоящем е периодично действащ. Описание, архитектурни и културно-исторически 
ценности: представлява комплекс от еднокорабна и едноапсидна черква, жилищна сграда 
и красива каменна чешма. В миналото манастирът е имал два метоха: в гр. Кричим и в с. 
Козарско. В съседство е Кричимският минерален извор. Манастирът е обявен за 
паметник на културата.

Природните дадености, богатото културно и историческо наследство, 
живописните места, само на няколко километра от града са предпоставка за развитието 
на туризма. Като от една страна, това ще доведе нови възможности за развитие на малкия 
и средния бизнес в Общината, създаване на нови работни места, промоциране и 
използване на местните природни ресурси.

По проект „Опазване на биологичното разнообразие в Средни (Централни) 
Родопи в община Кричим са изградени екопътеки в защитената местност Козница, 
поддържания резерват „Изгорялото гюне” и селището Черешово. Екопътеката „Кричим 
-  Черешово” започва от бившата Минерална баня -  Кричим, мапко преди манастира 
„Рождество Богородично”, и завършва в китното едноименно селище. Туристическият 
маршрут, дълъг 12 км, е пригоден и за велотуризъм. По време на разходката природо- 
любителите ще могат да се насладят на редките видове дървовидна хвойна, космат дъб 
и келяв габър, мъждрян и дребнолистна липа, родопски силивряк и снежно кокиче. 
Скалистите и стръмни склонове се обитават от малкото станали екземпляри балканска 
дива коза, кафява мечка, малък креслив орел и сокол скитник.

През 2005 г. е реализиран проект „Екопътека към манастирите „Св. Врач” и 
„Рождество Богородично”, чиято цел е да се продължи Асеневата пътека в местността 
Калето със следния маршрут: Асеневият камък -  манастир „Свети Врач” -  южната 
граница на резервата „Изгорялото гюне” -  манастир „Рождество Богородично”.

Природните дадености и местоположението на общината дават много 
възможности за лов и риболов. На територията на община Кричим има възможността да 
се ловува на обща площ от 3 599 хектара, като в нея влизат есенници, угари, трайни 
насаждения, пасища, смесени гори, язовири, реки и канали, което прави района 
изключително благоприятен и дава възможност за улова на следните видове дивеч -  
пъдпъдък, гълъб, гургулица, яребица, фазан, дива патица, дива гъска, бекас, заек, лисица, 
чакал, сърна и дива свиня. Целият район е разделен на 6 ловища, като част от тях 
граничат с. известното ловно стопанство Тъмръш, поради което могат да се наблюдават 
и благородни елени, диви кози и мечки. Ловната дружинка се грижи, подхранва и опазва 
дивеча си.

Усилията на общината са насочени към съхраняване на богатото материално и 
нематериално културно-историческо наследство на Кричим.

На територията на гр. Кричим са разположени паметници — част от градското 
културно наследство, които са от изключителна важност за общината. В центъра на града 
е разположен Паметника на загиналите за обединението на България 1912-1918 година, 
който е включен в Регистъра на военните паметници от национално значение. Изработен 
е от бетон, желязо и бронз, представлява основа с размери 4,4м и вие. 4,50м. Първата 
представлява квадратна основа, върху която е поставен четириъгълник, с релефни
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херувимчета на всяка от страните. На втората част са изписани имената на взелите 
участие в събитията. От дясната страна има фигура на жена с венец.

Паметник на загиналите във войните кричимци

Част от значимото недвижимо наследство е и църквата „Св. Св. Козма и Дамян1'. 
Построена е първоначално с плет и кал през 1861 - 1879 година, а по-късно през 1896 
година е изградена от камък, когато е изографисан и Иконостасът с Царските икони от 
иконописеца Атанас Гюдженов. Възрожденския облик на църквата е запазен и през 1954 
г., когато е преустроена и удължена. В нея се съхраняват и няколко старопечатни книги 
от манастира „Св. Врачове“. печатани в Санкт Петербург, които по своята същност 
представляват ценно историческо наследство. От площада пред църквата „Св. Св. Козма 
и Дамян" започват няколко туристически маршрута: Екопътека до Асеновия камък, 
пътека до крепостта “Калето", продължаващи до манастир “Св. Врачове” и следвайки 
трасето на стар тракийски път по десния склон срещу течението на река Въча се достига 
до манастир “Света Богородица”.

На територията на града има и други исторически паметници с местно значение, 
за които би могло да се предприемат действия за регистрирането като паметници на 
културата.

Местоположението на част от обектите на културно-историческото наследство по 
отношение на съвременните урбанизирани среди и съвременния начин на ползване на 
извънселшцните територии (земеделски и горски) оказва влияние на тяхното физическо 
състояние и застрашеност. Тези територии се определят като проблемни зони. защото 
археологическите обекти се намират в условия да бъдат уязвими от заличаване, 
безстопанственост и разруха. Културната стойност на тези обекти има характеристиките 
на публично благо, тъй като тези обекти задоволяват обществени потребности. Освен 
директните инвестиции за поддържането на обектите е необходимо да се разработят 
програми за подпомагане на икономическите дейности, свързани с тяхната експлоатация 
-  изграждане на туристически маршрути, производство на сувенири и други 
интелектуални продукти, осигуряване на развлечения за посетителите, организиране на 
събития с културен и образователен характер. Интегрирането на културното наследство 
в селищната структура го превръща в ресурс за социално и икономическо развитие.
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Използването на културното наследство в туризма се обвързва с осигуряването на 
необходимите грижи за него.

По данни на Териториалното статистическо бюро -  Пловдив, на територията на 
общината не функционират места за настаняване и средства за подслон за над 10 души. 
Посетителите на културните обекти в общината не нощуват на територията й, което 
означава, че ползите за общината в сектор „Туризъм“ са минимални. Този дефицит 
поставя едно предизвикателство пред общинската администрация и бизнеса за създаване 
на добавена стойност от туристическия потенциал на територията й, чрез изграждане на 
подходящата инфраструктура в общината. Община Кричим е разработила Програма за 
развитие на туризма в община Кричим, чрез която да се приоритезират конкурентните 
предимства на територията и да се усвои наличния потенциал в сектора.

Изводи:

♦ Присъствието на исторически ценности и съхраненото материално 
културно наследство дава възможност за използването му като стимулатор 
на икономическото развитие чрез културен туризъм.

♦ Необходимо е недвижими културни ценности и съществуващите 
туристически пътеки да се привържат към цялостни културни

♦ Не са изготвени проекти за интегриране и експониране на недвижимите 
културни ценности.

♦ Не е осигурена необходимата туристическа инфраструктура.
♦ Не са изготвяни планове за опазване и управление на недвижими културни 

ценности.
♦ Не са извършени мероприятия, целящи социализация на археологическите 

НКЦ.

1.7.7. СПОРТ И ОТДИХ

Практикуването на спорт и социален туризъм от населението създава условия за 
подобряване на общественото здраве и развитие на спортните дейности в цялата община. 
Чрез тези мерки се осигурява възможност за приобщаване към здравословна физическа 
активност на представители на различните възрастови и социални групи от населението, 
независимо дали целта е укрепване на здравето, активен отдих в свободното време или 
практикуване на спорт.

За развитието на спорта и отдиха и обогатяване на спортния календар в община 
Кричим е необходимо да се търси финансиране - чрез участия в проекти, насочени към 
възстановяването и модернизацията на съществуващата спортна инфраструктура в 
общината и изграждането на квартални площадки за баскетбол, волейбол, фитнес на 
открито, тенис корт, велоалеи и др. Както и при необходимост да се изградят сгради за 
управление към съоръженията. Тези условия ще привлекат населението към активно 
практикуване на спорт и ще подобрят двигателната активност и общественото здраве.

Спортната инфраструктура на общината включва Градския стадион -  публична 
общинска собственост, в който са обособени освен терена на стадиона и две спортни 
площадки. Всяко от училищата на територията на общината също разполага със спортни 
площадки, както и закрити физкултурни салони, но те се използват предимно за целите 
на учебните занятия.
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На територията на община Кричим функционира ФК “Кричим“, в който са създадени 
мъжки, юношески и детски футболен отбор.

Основната спортна дейност се развива в училищата на територията на общината.
Изграденият с общински средства фитнес на открито е любимо място за тренировки 

и спортни занимания на деца и младежи от различни възрастови групи.
С финансиране от ПУДООС по проект „За чиста околна среда ' са изграждани две 

открити детски площадки в непосредствена близост до градския стадион, което ще окаже 
пряко влияние върху естетическата визия на града в тази част, ще се способства 
повишаване нивото на екологичната, социалната и битова култура, както на населението, 
живеещо в близост до обекта, така и за ежедневните посетители на градския стадион, 
разположен в близост на имота, и за гостите и посетителите на гр. Кричим. Предлаганата 
за благоустрояване площ -  публична общинска собственост, е част от пешеходния 
маршрут на гражданите и гостите на града, а с проекта се цели да се благоустрои 
пространството чрез организиране на кътове за отдих и площадка за игра за деца на 
възраст от 3 до 12 години.

Обособените зони за отдих намиращи се в централна градска част, която е и 
пешеходна зона, са едно от любимите места за населението.

Парк ,.Ливингстън“ е разположен в непосредствена близост до центъра на града и 
комплекса за социални грижи. Предстои неговото благоустрояване и реновиране с 
целеви средства, с което се цели да се превърне в комфортна зелена среда за обитаване и 
отдих на хора от различни възрастови поколения.

Географското положение на общината спомага за развитие на спорта и отдиха 
посредством изграждането на туристически и еко пътеки в района.

Изводи:
♦ На територията на града се отчита необходимост от изграждане на 

допълнителни спортни игрища и площадки, за да се постигнат целите на 
политиката на община Кричим за подобряване на спортните условия и 
превръщането на града в атрактивно място за младите хора;

♦ Поддръжка на зелените пространства и разширяване на зеления пояс на града;
♦ Необходимост от подобряване на състоянието на междублоковите 

пространства, вкл. тревните площи

1.8.
НА

И Н ФРАСТРУ КТ У Р НО РАЗВИТИЕ, СВЪРЗАНОСТ 
ТЕРИТОРИЯТА

И ДОСТЪПНОСТ

1.8.1. ПЪТНА МРЕЖА

Развитата пътна мрежа дава база за определяне на потенциала за развитие на 
общината. Пътищата от по-висок клас я ситуират в по-високо териториално ниво, 
определяйки възможностите за пространствена организация на икономическите, 
социалните и административните комуникации в по-голям мащаб, респ. с повече други 
общини и центрове от по-висок ранг. И обратно, обслужването с по-нисък клас пътна 
мрежа „свива” комуникациите в по-малък периметър на територията и ограничава 
възможностите за развитие.
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Съгласно данни от социално-икономическия анализ на районите на национално ниво, 
изготвен от „Национален център за териториално развитие“ ЕАД община Кричим е с 
ниска спрямо средната гъстота, на общинската пътна мрежа с показател 0,07 гъстота 
км./кв.км., която е добре изградена. През общината не преминават пътищата с 
международно и национално значение, което включва автомагистралите, пътищата I 
клас и някои от второкласните пътища, категоризирани в европейската мрежа, по които 
се провежда значителен трафик, включително транзитен. На територията на общината е 
развит главно автомобилния и по-малко железопътния транспорт, Транспортното 
обслужване на общината със съседните общини се осъществява чрез републиканска 
(третокласна) и общинска (бивша четвъртокласна) пътна мрежа. Републиканската 
пътната мрежа в община Кричим включва пътища с обща дължина 23,460 км, като 
общата им дължина в границите на гр. Кричим е 3,088 км., това са:

• Трети клас път Ш-866 Девин -  Кричим -  Стамболийски. Този път е с дължина 
20,470 км, а габаритът на пътното платно е променлив -  от 5,60 до 9,20 м извън 
населеното место и 12.80 м в чертите на гр. Кричим. По този път се осъществява връзката 
със съседните общини Девин и Стамболийски.

• Трети клас път III-8602 Пловдив -  Перущица -  Кричим. Този път е с дължина 
2,990 км, а габаритът на пътя е променлив от 7 м до 9,20 м. Състоянието на пътната 
настилка по данни на Годишния отчет на ОПУ Пловдив за 2012 г. се променя от добро в 
някои участъци до средно и лошо в други участъци. По този път се осъществява връзката 
със съседните общини (Родопи и Перущица).

За тях основно се грижи Агенция „Пътна инфраструктура", респективно Областно 
пътно управление гр. Пловдив.

През 2016 година от страна на Агенция пъш а инфраструктура /АПИ/ е изработен 
технически проект за рехабилитация на път Ш-866 „Михалково-Кричим”, първи 
участък: от км 66+857 до км. 88+050; втори участък: от км 88+050 до км 103+341. На
31.07.2018 г. от Министърът на регионалното развитие и благоустройството е издадено 
Разрешение за строеж № РС-48/31.07.2018 г. за обект „Рехабилитация (основен ремонт) 
на път Ш-866 „Граница ОПУ Пловдив -  Кричим” от км 88+050 до км 103+341”. 
Участъкът е с обща дължина 153,291 км, финансиран по Оперативна програма „Региони 
в растеж 2014-2020, BG16RFOP001-7.001-0023-U-01, Лот 23.

На 30.08.2018 г. е подписан Протокол № 1 за откриване на строителна площадка 
и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура, 
като възложител на строежа е МРРБ, Агенция „Пътна инфраструктура”, изпълнител на 
СМР е „Автомагистрали Черно море” АД, строителен надзор е „Пътконсулт 2000” 
ЕООД. Поради констатирани срутищни процеси в участъка от км 96+600 до 96+865 със 
Заповед № РС-65/07.11.2018 г. Министъра на регионалното развитие и
благоустройството е допуснато допълнение на Разрешение за строеж № РС-48/
31.07.2018 г. за обект „Рехабилитация (основен ремонт) на път II1-866 „Граница ОПУ 
Пловдив -  Кричим” от км 88+050 до км 103+341”, в рамките на транспортната територия, 
публична държавна собственост, с въвеждане на етапно изграждане, както следва:

Етап 1: Рехабилитация (основен ремонт) на път Ш-866 „Граница ОПУ Пловдив -  
Кричим” от км 88+050 до км 96+600 и от км 96+865 до км 103+341.

Етап 2: Рехабилитация {основен ремонт) на път Ш-866 „Граница ОПУ Пловдив -  
Кричим” от км 96+600 до км 96+865.

Първият етап е приключен. Същият е въведен в експлоатация през месец март 
2020 година с Разрешение за ползване, издадено от Началника на ДНСК.

На територията на обшина Кричим общинските пътища са с обща дължина 3.803 
км, от които:
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• път № PAZ 1041, с наименование /111-375, Бяга -  Исперихово/ - Козарско -  
граница общ. (Брацигово -  Кричим) -  Кричим /111 -  866/ от км 4+300 до км 6+763 с обша 
дължина 2,463 км. Този път осигурява пътната връзка със съседната област Пазарджик.

• път № PDV 1100, с наименование /III -  866/ Кричим -  ж.п. гара Кричим от км 
0+000 до км 1+340, с обща дължина 1,340 км.

В изпълнение на Решение № 131, взето с Протокол № 13 от 26.02.2013 г. на 
Общински съвет при община Кричим е реализиран проект „Подобряване на мобилността 
в община Кричим чрез ремонт на общински път Кричим -  ЖПГ Кричим” финансиран по 
мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” от 
„Програма за развитие на селските райони” 2007-2013 г. Обекта е въведен в експлоатация 
с Разрешение за ползване № СТ-05-1521 от 14.09.2015 г. на заместник-началника на 
ДНСК към МРРБ.

В изпълнение на Решение № 112, взето с Протокол № 11 от 28.09.2016 г. на 
Общински съвет при община Кричим на 03.10.2016 г. в Държавен Фонд Земеделие, 
Разплащателна агенция, със заявление за подпомагане по мярка 7.2. "Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура" с идентификационен номер 16/07/2/0/00524, бе входирано проектно 
предложение „Реконструкция и рехабилитация на Общински път PAZ 1041 /111- 375. 
Бяга - Исперихово/ - Козарско - Граница общ. (Брацигово - Кричим) Кричим - /Ш-866/. в 
участък от Граница общ. (Брацигово-Кричим) до начало гр. Кричим“. Стойността на 
проектното предложение е 1 484 862,20 лв. Целта на проекта е подобряване и 
възстановяване на транспортноексплоатационните качества и носимоспособността на 
настилката, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и добро 
отводняване на пътя.

На 21.02.2018 г. Община Кричим сключи с Държавен фонд „Земеделие” договор № 
16/07/2/0/00524/21.02.2018 г. за реализиране на проект „Реконструкция и рехабилитация 
на Общински път PAZ 1041 /111-375. Бяга - Исперихово/ - Козарско - Граница общ. 
(Брацигово - Кричим) Кричим - /Ш-866/. в участък от Граница общ. (Брацигово-Кричим) 
до начало гр. Кричим“. Въз основа на проведените процедури по реда на Закона за 
обществените поръчки /ЗОП/ процедури по възлагане на дейностите по проекта 
стойността на проекта е в размер на 1 206 123,70 без ДДС. Обектът е въведен в 
експлоатация с Разрешение за ползване № ДК-07-ПД-287 от 30.12.2019 г. издаден от 
Началника на РДНСК Пловдив.

Дължината на вътрешната улична мрежа на община Кричим е около 31 км, от 
които с трайна настилка 85% и 15% са без трайна настилка. По-голямата част от улиците 
без трайна настилка са в кв. Крайречен, около 12%,, Изградената вътрешна пътна мрежа 
е с трайна настилка асфалтобетон и паваж.

С Решение № 126 вписано в Протокол № 18 от 25.02.2021 година от заседание на 
Общински съвет при община Кричим е приета Програма за ремонт на улиците за 2021 г. 
Приоритетите на програмата и целта и „създаване на по-благоустроена и комфортна 
среда за обитаване на всички граждани и гости на града“ са имплементирани в настоящия 
план за интегрирано развитие.

През територията на община Кричим преминава 18- та жп линия Стамболийски -  
Пещера, от жп км 0+000 в гара Стамболийски до км 13+000 в междугарието Кричим -  
Брацигово (граница с Област Пазарджик). В тази част от ж.п. линията е спирка Куртово 
Конаре и гара Кричим. Железопътната линия е единична и не е електрифицирана. 
Съществуващият железопътен транспорт не е особено натоварен и не се използва 
достатъчно. С оглед развитието на зелена и устойчива икономика ж.п. транспорта, ше 
играе все по важна роля за развитие на общинската икономика.

Община Кричим е добре позиционирана в националната комуникационно- 
транспортна мрежа. Пътната инфраструктура на общината е добре изградена.
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Транспортната обвързаност с националната и регионална транспортно-комуникационна 
инфраструктура показва, че през територията на общината не преминават пътища от 
висок клас (автомагистрали първокласни и второкласни републикански пътища).

1.8.2. ВОДОСНАБДИТЕЛНА И КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА

Водоснабдителните и канализационните услуги на територията на община 
Кричим се предоставят от консолидирания ВиК -  оператор за обособената територия на 
област Пловдив -  „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив.

Водоснабдителната система „Кричим“ спада към район „Кричим“ и обслужва 
град Кричим и село Устина. Водоснабдяването на град Кричим се осъществява 
гравитачно и чрез сондажни кладенци. За гравитачното водоснабдяване се използват 
местни водоизточници /водоеми/. Те са два броя и имат вместимост съответно 130 куб. 
м и 2 000 куб.м. Във водоема влиза вода по гравитачен път от водохранилище 
„Кошовете”. Използват се два вида кладенци за водоснабдяване единия е в местността 
„Синката”, а другия в местността „Кошовете”. Кладенците са разположени по терасата 
на десния бряг на река Въча и това създава опасност от замърсяване на подпочвените 
води, тъй като над тях е разположен града със своите замърсители. Водопроводната 
мрежа се поддържа и ремонтира от “ВиК” ЕООД, гр. Пловдив.

На територията на общината е изпълнен проект № DIR-51011116-9-43- 
"Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ 
гр. Кричим по приоритетна ос 1 Води на ОПОС 2007-2013 год. Проектът стартира на
14.06.2013 г. и приключва с издадено разрешение на ползване на 26.06.2015 г. Чрез 
проектът значително е подобрена на съществуващата система за управление на 
питейните и отпадъчни води на територията на града, като е изградена на пречиствателна 
станция ПСОВ-Кричим за отпадъчни води с проектен капацитет: 10 598 е.ж., изградена 
е 22,613 км канализационна мрежа и е изградена/рехабилитирана 26,121 км 
водопроводна мрежа. В резултат, на което 100% от населението на общината е с 
осигурено водоподаване на питейна вода и 98% от населението е с изградена 
канализационна мрежа.

През периода 2018-2019 година е реализиран проект: „Подмяна на
съществуващия тласкателен - водопровод от помпена станция Кричим-Устина до 
регулацията на град Кричим”. Проектът е довел до значително намаляване на авариите 
по водопреносната мрежа на Кричим и до подобряване на захранването с питейна вода 
на реконструираната в цялост градска водопроводна мрежа.

1.8.3. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА И СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА

Развитието на съвременните телекомуникации е насочено към разширяване на 
честотната лента и на обхвата на предоставяните услуги, към все по-пълна конвергенция 
на съществуващите мрежи и услуги, към използването на технологии, задоволяващи 
потребностите по обем, качество и ефективно изграждане и управление на мрежите от 
операторите. Основна цел е максимално използване на изградената вече 
телекомуникационна инфраструктура и нейното модернизиране с оглед поетапния 
преход към бъдещо поколение телекомуникационни системи.

Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) са един от водещите 
фактори за изграждане на конкурентоспособна икономика, основана на знанието и 
иновациите, за иновативно и приобщаващо информационно общество, осигуряващо 
високо качество на живот на гражданите. Ефектите и въздействието от развитието и 
широкото прилагане на ИКТ обхващат всички социално-икономически сектори.
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Телекомуникационните мрежи в общината са добри, като мобилните телефонни 
услуги са представени от трите национални мобилни оператора /А1, Геленор и Виваком/, 
които осигуряват покритие със сигнал на територията на общината.

Осигуреният достъп до високоскоростен и свръхвисокоскоростен Интернет чрез 
NGA инфраструктура има значително позитивно въздействие върху развитието на 
бизнеса. Чрез възможността за бърз достъп и обмен на информация и идеи той улеснява 
възприемането на новости, увеличава иновационния капацитет на бизнес организациите 
и активизира иновационната им дейност. Той стимулира въвеждането на нови и по- 
ефективни бизнес модели и стратегии и усъвършенстването на цялостната организация 
и управление на дейностите. Това води до повишаване на степента на адаптивност към 
пазарните изисквания, на гъвкавостта и ефективността на производствените процеси и 
до усъвършенстване на търговските взаимоотношения. Все по-голямо разпространение 
придобиват стратегиите масова къстамизация, аутсорсинг, създаване на продуктови 
новости съвместно с потребителите (co-creation) и др., който повишават 
конкурент оспособността на фирмите и подобряват стопанските им резултати. 
Осигуреният достъп до високоскоростен и свръхвисокоскоростен Интернет е от особено 
голямо значение за сферата на услугите. Той предизвика появата на голям брой нови 
услуги във всички сектори и води до съществени промени в начините на предоставянето 
им.

ОТН О СИ ТЕЛ ЕН  ДЯ Л  НА Н АСЕЛ ЕН И ЕТО  С БЪРЗ И С ВРЪ ХБЪ РЗ  
Ш И РОКОЛ ЕНТОВ ДО С ТЪ П  И В БЕЛИ И СИВИ ЗОНИ КЪМ 06.2018 Г

Кричим 100% 100% 0%  0%

Към момента община Кричим няма осигурена свързаност към единната 
електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация, но съгласно 
интегрирана териториална стратегия за развитие на южен централен регион свързването 
предстои.

Подписано е споразумение AGREEMENT № INEA/CEF/WiFi4EU/3-2019/001577- 
046380 /РД-02-21-254/ на 10.12.2019 г., за изпълнение и въвеждане в експлоатация на 
цялостна система за предоставяне на Wi-Fi зона на територията на община Кричим по 
инициативата WiFi4EU и споразумение за отпускане на безвъзмездни средства в 
рамките на механизма за свързване на Европа. Избраният изпълнител е А1 България и е 
сключен договор на 11.12.2019 г., който извърши доставката и инсталирането на Wi-Fi 
мрежата на следните точки:

- Площад Обединение - 2 устройства
- Пазара -  бивш нафтопункт- 2 устройства
- Бивша поликлиника -  автогара - СУ- 2 устройства
- Дневен център за стари хора - 2 устройства
- Стадион Христо Ботев - 2 устройства
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На 18.02.2020 г. дружеството за инсталиране е изпратило доклада си за 
инсталиране на портала WiFi4EU, след което община Кричим го е одобрила, и е 
извършено плащането. Обща стойност на ваучера: 15 000 евро.

Пощенска станция в град Кричим предоставя основните пощенски услуги -  доставка 
на писма и колети, пощенски записи и изплащане на пенсии. Характерно и за община 
Кричим е свиване на услугите предлагани от пощенските станции поради наличието на 
по-ефективни такива, предлагани от частния сектор

1.8.4. ЕНЕРГИЙНА МРЕЖА

Електроенергийната система в общината е част от електроенергийната система на 
област Пловдив и на страната като цяло. Енергоснабдителната инфраструктура е добре 
изградена и се обслужва от „EVN Електроразпределение ЮГ” ЕАД, дружеството, което 
поддържа и развива електроразпределителна мрежа и прилежащата й инфраструктура в 
Югоизточни България, за разпределение на електрическа енергия на територия от близо 
42 000 km2 в девет области: Бургас, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, 
Стара Загора, Хасково и Ямбол.

Общината няма пряко отношение към производството и разпределението на 
енергия, тя е предимно консуматор. Възможни сфери на въздействие са подобрение на 
съществуващите отоплителни инсталации, намаляване на загубата от преноса и загубите 
при самата консумация, външна топлоизолация на стени, топлоизолация на покрив, 
подмяна на дървена /метална' дограма с нова PVC дограма.

Община Кричим има приети:
- Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

източници и биогорива за периода 2020 -  2030 г.
- Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива за периода 2018 -  2021 г.
Основната цел и на двете програми е насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници, подобряване на средата на живот и труд; създаване на условия 
за активизиране на икономическия живот в общината при спазване на установените 
норми за вредни вещества в атмосферата.

Дългосрочната общинска програма за насърчаване използването на енергия от 
възобновяеми източници и биогорива в община Кричим 2020-2030 г. е в пряка връзка със 
следните стратегически документи и програми:

- Общ устройствен план на община Кричим;
- Общински план за развитие на община Кричим 2014-2020 г.;
- Краткосрочна общинска програма за насърчаване използването на енергия от

възобновяеми източници и биогорива в община Кричим 2018-2021 г.
С цел постигане на конкурентоспособна, динамична и рентабилна местна икономика, 
намаляване на вредното въздействие върху околната среда в следствие на развиваща се 
икономика и устойчиво и екологосъобразно управление на природните ресурси са 
формулирани следните приоритети за насърчаване използването на ВЕИ:
- Стимулиране въвеждането на ВЕИ технологии както в публичния сектор, така и 
в бизнеса;
- Реализиране на проекти в сферата на енергията от възобновяеми източници;
- Развитие на енергийно-ефективна икономика с ниски нива на въглеродни емисии за 
създаване на устойчив икономически растеж.

Електропреносната система за захранване на община Кричим е част от 
Републиканската мрежа. Основното захранване е на 110kV. Общината е със 
специализация в хидроенергетиката. Тук се намира един от най-големите
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хидроенергийни комплекси, вкл. язовирите „Въча“ и „Кричим“ и водноелектрическите 
централи .,Вьча“ 1 и 2, „Кричим“ и ПАВЕЦ „Орфей“ :

Подстанции на територията на община Кричим
№ Наименование/ Мощност Напрежение Собственик

1. ВЕЦ ВЪЧА I - 14 MW 110/20 НЕК Е А Д /ECO ЕАД

2. ВЕЦ ВЪЧА II - 7 MW 110 НЕК ЕАД

3. ВЕЦ КРИЧИМ - 80 MW 110 НЕК ЕАД

4. ПАВЕЦ ОРФЕЙ - 160 MW 110 НЕК ЕАД

Всички подстанции са към съответната ВЕЦ. Ел. захранването на гореизброените 
подстанции се осъществява с въздушни ел. проводи 110kV от електропреносната мрежа. 
Общинския център и единствено населено място на общината -  град Кричим е 
електрифициран, като извънградските мрежи са въздушни изводи 20kV, а в града 
мрежата е основно кабелна. Изградената електропроводна мрежа осигурява достатъчна 
сигурност и оперативност в захранването на потребителите. Като цяло 
електроразпределителната мрежа е реконструирана и поддържана на добро равнище, но 
има участъци с нарушени механични и електрически параметри. Електропроводите 
/въздушни и кабелни/ 20kV за захранване на единствено населено място на общината -  
град Кричим са изградени така, че да се реализират пръстени с цел резервираност, както 
на битовите така и на промишлени потребители. В по-голямата си част електропроводите 
са собственост на "ЕРП ЮГ" АД, като всички се управляват от градската диспечерска 
служба.

Електропроводите 20kV са съставени от въздушни линии основно в 
крайградските зони и селищата и кабели с омрежен полиетилен тип САХЕкТ в гр. 
Кричим. Въздушните електропроводи 20kV (ВЕЛ) създават ограничения със сервитутите 
си в урегулираните територии и подлежат на постепенно кабелиране. Като цяло 
електроразпределителната мрежа 20kV е в добро състояние. Авариите по 
електропроводните линии 20kV основно се дължат на остаряла изолация. Развитието на 
мрежа средно напрежение да се предвижда с използване на кабели 20kV. Трасетата на 
кабелните и въздушни линии се определят с техническите проекти по реда на ЗУТ.

Препоръчва се в промишлените зони въздушните електропроводи 20kV при 
възможност да се ликвидират и да се изгради кабелна мрежа. Целта е да се освободят 
допълнително производствени терени, които сега са блокирани от съществуващите 
сервитути на ВЕЛ 20kV.

На територията на гр. Кричим и околностите са изградени зидани трафопостове в 
самостоятелни УПИ, вградени трафопостове. КТП, БКТП и мачтови трафопостове. В по- 
голямата си част трафопостовете са собственост на "ЕРП ЮГ" АД и се управляват от 
градската диспечерска служба. Една част от трафопостовете в промишлените зони са 
частна собственост. Електрическата мрежа ниско напрежение в град Кричим в по- 
голямата си част е въздушна. Кабелни линии НН има в гр. Кричим. За разлика от 
останалите нива на мрежите, мрежа 0,4 kV е с най-голям обем като дължини и брой 
съоръжения. Недоброто състояние на мрежа НН води до влошаване качеството на
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доставената ел. енергия. Като разпределителни табла се използват полимерни 
разпределителни кутии.

Годишното потребление на ел. енергия на общинските сгради /адм. сграда, 
училища, детски градини, читалище, мл. дом, поликлиника, соц. дом/, в КВч, от 2018 г. 
до 2020 година включително е:

година Потребление на ел. енергия в 
KWh

2018 395 915

2019 410 293

2020 344 619

общо 1 150 827

Видно от представените в таблицата цифри потреблението на ел. енергия в 
сградите общинска собственост нараства през всяка следваща година.

Идентично е потреблението на природен газ за посочения период за общинските 
сгради /адм. сграда, училища, детски градини и гр. поликлиника/, а именно:

година Потребление на природен газ в

ХнмЗ MWh

2018 87,626 -

2019 52,580 239,652

2020 - 422,913

общо 140,206 662,565

С цел намаляване на потреблението на електроенергия в общината и в изпълнение 
на Програмите по енергийна ефективност за предходни периоди на действие, са 
предприети целенасочени действия предимно към образователната инфраструктура.

Важен проблем е уличното осветление в общината. Уличното осветление е един 
от основните консуматори на ел. енергия и генератор на разходи в общинския бюджет. 
Община Кричим е изготвила обследване за енергийна ефективност на системите за 
външно изкуствено осветление на територията на единственото населено място -  град 
Кричим. През месец март 2020 г. е разработен и подаден проект „Реконструкция и 
модернизация на системата за външно изкуствено осветление в община Кричим“, по 
програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на ФМ 
на ЕИП. Проектът е с положителна оценка при конкурентния подбор, но поради големия 
брой представени участници е в списъка с резервите и към момента на разработване на 
ПИР на община Кричим няма осигурено финансиране.

През 2021 г., община Кричим възлага обследване на енергийната ефективност на 
системата за изкуствено външно осветление.
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Според Доклада от извършеното обследване за енергийна ефективност, системата 
за улично осветление на гр. Кричим е остаряла, амортизирана, енергоемка и 
неефективна. Преобладаващият вид осветителни тела са от типа "Коала" с инсталирани 
в тях НЛВН 150 W и НЛВН 70 W. Съществуващото осветление не отговаря на 
изискванията за минимална осветеност на уличното платно. Много от 
конзолите/рогатките, на които са монтирани осветителните тела също се нуждаят от 
подмяна. Включването и изключването на осветлението се контролира чрез часовников 
механизъм, монтиран в захранващите ел. табла (касети).

При направеното обследване се констатира, че съществуващото улично 
осветление в град Кричим на някои улиците има участъци с монтирани осветители през 
стълб. Осветителите са стари и неефективни, голяма част от тях са с потъмнели 
разсейватели в следствие на дългият период на тяхната експлоатация, или липсват 
разсейватели. На места по пешеходните алеи на гр. Кричим е инсталирано 
фотоволтаично /РУ/ осветление, което денем допринася за по-добрия облик на града, а 
нощем подобрява значително осветеността на уличната мрежа.

Системата за външно изкуствено осветление използва основно електрическа 
енергия. Общината е реализирала проект по внедряване на ВЕИ в парковото осветление 
на гр. Кричим. През обследвания тригодишен период се отчитат приблизително еднакви 
стойности на потребена ел. енергия за улично осветление на град Кричим, който е 
единственото населено място в Община Кричим. За 2018 год. е било 350338 kWh , 2019 
год. е било 325417 kWh и за 2020 г. е било 318260 kWh.

СПЕЦИФИЧНО ГОДИШНО ЕЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ

БРОЙ ЖИТЕЛИ 2018 2019 2020

бр. kWh/жител kWh/жител kWh/жител
8149 42,99 39,93 39,06

Системата за външно изкуствено осветление на 1рад Кричим обслужва общо 8149 
жители по настоящ адрес. Данните са от получена справка от община Кричим към 
30.09.2021 г.

НАСЕЛЕНО
МЯСТО

БРОЙ
ЖИТЕЛ

И

БРОИ
УЛИЧН

И
ОСВЕТИ

-ТЕЛИ

БРОИ
ПАРКОВ

И
ОСВЕТИ

ТЕЛИ

ОБЩ
БРОЙ

ОСВЕТИ
-ТЕЛИ

БРОЙ СТЪЛ
БОВЕ БЕЗ 

ОСВЕТИТЕЛ 
И

Налични 
чертежи/п роек 

т

Община
Кричим бр. бр. бр. бр. бр. да/не

гр. Кричим 8149 721 70 791 255 не
ОБЩО 8149 721 70 791 255

При направеното обследване се констатира, че съществуващите осветителите в 
град Кричим са стари и неефективни, голяма част от тях са с потъмнели разсейватели и 
в следствие на дългият период на тяхната експлоатация, или липсват разсейватели. 
Преценена е възможност за подобряване осветеността на уличните платна, като 
същевременно се реализират енергийни спестявания, ако съществуващите осветители се 
заменят със съвременни високоефективни LED осветители. Същевременно ще 
икономисат значителни средства за поддръжка и ремонт.
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Препоръчва се директна замяна на старите нискоефектнвни осветители с 
източници на светлина HJ1HH 70 W -  561 броя и HJIHH 150 W -  155 броя -  общо 716 
броя стари УОТ, с нови LED осветители с мощност 22 W и светлинен поток 130 lm/W и 
42 W и светлинен поток 119 lm/W, с гаранция 5 години. Това ще доведе до енергийни, 
парични и емисионни спестявания и достигане на осветеност близка до изискванията на 
стандарта.

При реализиране на енергоспестяващите мерки ще се реализират годишни 
спестявания на крайна енергия при потребител в размер на 195962 kWh, което в парично 
изражение се равнява на икономия от 74466 лв. Неенергийните спестявания от 
поддръжка и ремонт възлизат на 7053 лв. Спестената първична енергия ще бъде 587886 
kWh, а спестените парникови емисии се равняват на 160,5 tC02. Необходими инвестиции 
321096 лв. Срок за откупуване на мярката 3,94 год.

Енергийната политика на местно ниво следва да се насочи към прилагане на 
соларно осветление за фасади на обществени сгради, парково осветление и постепенното 
му въвеждане за уличното осветление. Възможностите за приложение на ВЕИ в този 
сектор е прилагане на LED осветителни тела с фотосоларни панели и акумулатори, с 
което ще се реализират съществени енергийни икономии. Поради високата цена на тези 
съоръжения, е необходимо да се търсят програми с грантово финансиране за 
оптималнага реконструкция на съществуващата улична осветителни уредба. 
Необходимо е в бъдеще да се работи за модернизация, усъвършенстване и постигане на 
по-високи нива на енергийна ефективност на уличното осветление, при което се 
предвижда голям потенциал за икономии на енергия и разходи.

Цели и задачи на енергийно ефективната реконструкция на уличното осветление:
1. Повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление и намаляване 

на консумацията на електрическа енергия.
2. Подобряване на нивото на уличното осветление в съответствие с европейските 

стандарти и норми.
3. } Намаляван е на преките разходи за улично осветление при осигурено високо 

качество на осветлението.
4. Осигуряване на безопасно движение на моторните превозни средства 

повишаване сигурността на движение на пешеходците нощно време и създаване на 
комфортна нощна атмосфера.

Усилията на общината трябва да се насочат в посока стимулиране на развитието 
на ниско въглеродна икономика, при която се търси постигането на енергийна 
ефективност и намаляване на емисиите на парникови газове.

На територията на община Кричим няма регистрирани фотоволтаични 
електрически централи (ФтЕЦ). В съответствие с Директива 2001/77 на ЕС в подкрепа 
на произведената от ВЕИ електроенергия, основавайки се на пазарните механизми, в 
Закона за енергетиката са предвидени мерки за поощряване и устойчиво използване на 
ВЕИ.

Съгласно прогнозният документ за развитие на ВЕИ в България до 2030 година, 
България има най-голям потенциал за развитие на енергия от водни централи и биомаса. 
Потенциалът на община Кричим за производство на енергия от ВЕИ не е достатъчно 
проучен. Необходими са действия в посока на изготвяне на енергиен баланс на общината, 
с оглед по-добро планиране на производство и потребление/консумация на енергия.

Енергийният потенциал и интензитет на слънчевата радиация за региона е 
напълно достатъчен за изграждане на инсталации за топлинно преобразуване 
(инсталации за топла вода и слънчеви сушилни) и получаване на електроенергия, 
произведена от слънчеви батерии, монтирани на покриви на сгради, общинска
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собственост.

1.8.5. ГАЗИФИКАЦИЯ

Град Кричим е газифициран, но само частично. Газоразпределителната мрежа 
/ГРМ/ в гр. Кричим захранва битови, общински и промишлени обекти.

Изграждането на цялостна газоразпределителна мрежа на територията на 
общината е едно съвременно решение, което би довело да намаляване на енергийните 
разходи и отделяните в атмосферата вредни емисии. Предпочитанията към този вид 
гориво са свързани с малките разходи и нисък коефициент на екологичен еквивалент - 
202gC02/lcW.

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е лицензирала 
СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД за доставка на природен газ до крайни потребители в 
Газоразпределителен район Тракия, който включва и община Кричим. Продължава 
дейността по разширяване на мрежата и присъединяване на нови абонати.

През 2018 година „Ситигаз България” ЕАД е реализирало на територията на 
общината крайна енергия в размер на 13 630,088 MWh. През 2019 г. реализираната 
крайна енергия от дружеството на територията на община Кричим е в размер на 
17 497,134 MWh, а през 2020 г. -  11 389,306 MWh., като разпределението по 
икономически сектори може да се види в таблица 1. Тази енергия не включва първично 
енергийно предназначение за гранспортното гориво.

Таблица 1. Разпределение на крайната енергия на природен газ, по сектори

Ьитовп 
погреши ели

И8 201‘ 20 10
1 ....

Крайна
енергия,

MWh

Природен 
газ, nm-

Крайна
енергия,

MWh

Природен
газ, пш3

Крайна
енергия,

MWh

1 289 141,00 13 630,08 1 654 888,27 17 497,13 1 079 334,34
0 8 6 4 7

26 831,000 283,684 27 164,506 287,210 37 209,576

11 389,30

392,64

Индустриалн
и
потребите, ш
' : , '• HI | ■ -

1 176 642,00 
0

12 440,63 
6

1 561 612,79 
2

16 510,93 
2

990 581,036 10 452,76

Обществено
АдмишнЦтрат

85 668,000 905,768 66 110.978 698,991 51 543,735 543,89

79
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Консумираният природен газ в община Кричим води до следните спестявания на 
крайна и първична енергия, както и емисии на парникови газове {таблица 2):

Таблица 2. Спестена крайна, първична енергия по сектори

Община/Икономически сектор Спестена
крайна
енергия

Спестена
първична
енергия

Спестени
емисии

СО:

MWh MWh ton

2018 г.

Община Кричим 1 968.347 3 373.735 1 870.734

Битови потребители 123.932 151.407 39.258

Индустриални потребители 1 810.516 3 175.126 1 762.907

Обшествено Административни, 
Търговски

33.900 47.203 68.569

2019 г.

Община Кричим 2 333.594 4 038,683 2 051,199

Битови потребители 98.512 137,161 57,193

Индустриални потребители 2 207,445 3 864,300 1 949,744

Обшествено Административни, 
Търговски

27,637 37,222 44,262

2020 г.

Община Кричим 1 594,187 2 712,343 1 361,087

Битови потребители 172,387 232,073 89,793

Индустриални потребители 1 400,253 2 451,249 1 236,785

Обшествено Административни, 
Търговски

21,547 29,020 34,509

Газифицирани са следните сгради публична общинска собственост на община 
Кричим: СУ „П. Р. Славейков” -  първа и втора база, НУ „Васил Левски”, ДГ „Ралица“, 
ДГ „Незабравка“, административна сграда на общинска администрация, сграда на бивша 
Градска поликлиника. Комплекс за социални услуги включващ Дневен център за стари 
хора. Детска млечна кухня и Домашен социален патронаж.
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Разпределението на енергопотреблението, природен газ и дизелово гориво в 
общината за 2018, 2019 и 2020 г. по сектори, е както следва:

ОБЕКТ ЕЛ.

ЕНЕРГИЯ

ДИЗЕЛОВО

ГОРИВО

ПРИРОДЕН

ГАЗ

KWh Лв. тон Лв. ХнмЗ Лв. MWh Лв.

1. Административна сграда

2018 год. 84 195 17 874,02 11,316 9 275,19

2019 год. 96 991 21 306,67 6,440 5 894,26 41,068 3 694,15

2020 год. 87 469 20 075,93 100,614 8 009,99

2. Детски градини

2.1. ДГ „Незабравка”

2018 год. 39 713 8 104.88 13,388 10 971,51

2019 год. 38211 8 089,48 6,662 6 098,13 46,048 4 140,04

2020 год. 26 815 6 036,80 92,800 7 781,71

2.2. ДГ „Ралица”

2018 год. 36 595 7 853,17 11,231 8 703,80

2019 год. 33 297 7 387,66 2,824 2 586.40 28,610 2 568,59

2020 год. 22 301 5 157,24 73,294 6 698,86

3. Училища

3.1. СУ „П. Р. Славейков” -  ПЪРВА БАЗА

2018 год. 21 505 4 599,92 32,035 25 992,75

2019 год. 24 787 5 463,74 19,182 13 750,68 79,244 7 152,51

2020 год. 22 025 5 261,77 151,561 12 832,15

3.2. СУ „П. Р. Славейков” -  ВТ<ОРА БА; А

2018 год. 19 622 4 200,43 8,601 6 995,02

2019 год. 16 873 3 718,27 5,855 4 559,25 24,492 2 209,97

2020 год. 9 524 2 277,91 52,535 4 556,00

3.3. НУ „Васил Левски”
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2018 год. 15 397 3 971,18 10,301 8 480,83

2019 год. 16 407 3 956,36 11,214 5 658,85 17,095 1 504,04

2020 год. 14 259 3 702,62 43,152 3 626,22

4. Социален дом

2018 год. 81 610 17 616,93 3 5 550,00

2019 год. 81 058 18 281,34 3,79 9 588,41

2020 год. 79 285 18 724,21 1,694 3 291,60

5. Младежки дом

2018 год. 17 082 4 200,00

2019 год. 24 963 6 097,65

2020 год. 17 483 4 719,59

6. Център за обществена подкрепа

2018 год. 3 699 807,68

2019 год. 13 033 2 788,84

2020 год. 13 150 3 016,32

7. НЧ „Пробуда-1 9 1 2 ”

2018 год. 38 849 8 486,86
' '2019 год. 27 840 6 368,37

2020 год. 20 947 5 149,05

8. Поликлиника

2018 год. 37 648 8 274,25 0,754 614,21

2019 год. 36 823 8 357,71 0,403 368,85 3,095 278,86

2020 год. 31 362 7 535,18 8,956 720,83

9, Улично осветление

2018 год. 350 338 57 814,32

2019 год. 325 417 56 820,13

2020 год. 318 260 58 526,79

Поставената цел в Енергийната стратегия до 2020 г. за създаване на условия за 
достъп до газоразпределителна мрежа на 30% от домакинствата е недостижима към този
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момент. Необходима е целенасочена политика както за стимулиране на търсенето от 
страна на потребителите, така и за изграждане на довеждащи газопроводи чрез 
подходящи регулаторни механизми .

1.8.6. СМЕТОСЪБИРАНЕ

Община Кричим има въведено организирано сметосъбиране и сметоизвозване на 
битовите отпадъци, обхващащо 100 % от територията и населението й. Всички дейности 
свързани с поддържане чистотата на общината, включително и метене, озеленяване, 
измиване на териториите за обществено ползване, се организират и изпълняват като 
общинска дейност.

Дейностите по опазване на околната среда и управление на отпадъците на 
територията на община Кричим се организират и осъществяват от служителите на 
дейност „Чистота“ към общинска администрация.

Предвидените средства от такса битови отпадъци за съответната година 
осигуряват покриването на материално-техническите и административни разходи по 
предоставяне на услугите по чл. 62 от ЗМДТ, събиране на отпадъците и 
транспортирането им до сметището в Цалапица, както и разходите за таксата за 
депониране на отпадъците ведно с отчисленията по реда на ЗУО и Наредба № 7 от
19.12.2013 г.

В изпълнение на изискванията на чл. 24 ал. 4 от Закона за управление на отпадъците, 
че една община може да участва само в едно регионално сдружение, община Кричим 
членува в Регионално сдружение Цалапица и депонира битовите отпадъци на 
Регионално депо за неопасни отпадъци в землището на с. Цалапица, местност „Паша 
махала”.

Общината разполага с две специализирани сметосъбиращи машини, един 
„двураменен контейнеровоз” -  товарен автомобил марка MAN модел 18460, един 
товарен автомобил тип „самосвал” марка DAF и един комбиниран „багер-товарач” марка 
КАСЕ модел SR модификация 580. Периодично се извършват проверки за наличие на 
новосъздадени нерегламентирани сметища и се предприемат своевременни мерки за 
елиминирането им.

Община Кричим има сключен Договор с „Екобулпак” АД, въведена и нормално 
функционираща система за разделно събиране на отпадъци от стъкло, пластмаса и 
хартия. На територията на община Кричим има разположени 18 жълти контейнера тип 
„БОБЪР” с обем 1100 л., жълти кофи с обем 360 л. -  43 бр. и 35 зелени контейнери тип 
„ИГЛУ” с обем 1400 л. Изчисленият необходим минимален обем на съдовете за разделно 
събиране на отпадъците от опаковки е 78 050 литра. Общият обем на разположените 
контейнери е 84 280 литра и надвишава изисквания обем с 6 230 литра. Почистването на 
контейнерите за хартия и пластмаса се извършва през седмица, а на контейнерите за 
стъкло веднъж на три месеца.

Промотирането на приоритетите от разделното сметосъбиране по отношение 
опазване на околната среда, се извършва периодично чрез организиране на беседи, 
брошури и образователни кампании сред подрастващите ученици.

Строителните отпадъци, както от общинските дейности, така и на населението се 
предават на площадка в с. Първенец, която представлява инсталация за третиране на 
строителни материали.
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През 2019 г. са предадени общо 138,3 т. строителни отпадъци, от които бетон -  8,24 
т; керемиди, плочи, фаянс -  9,06 т и  121,00 т. смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, 
фаянс. На територията на община Кричим няма изхвърляне на опасни отпадъци, поради 
липса на такива източници -  предприятия, фирми и др. През 2019 г. от община Кричим 
са събрани и извозени смесени битови отпадъци - 3 366.82 т, и 44.7 тона отпадъци от 
опаковки.

Община Кричим е сред сравнително ограничения брой малки по население общини 
в страната, които са сключили договор с организация за оползотворяване на отпадъци от 
опаковки и имат организирана система за разделното им събиране, която се финансира 
от организацията по схемата „разширена отговорност на производителя“. Развитието на 
разделното събиране на битовите отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и 
стъкло на територията на общината трябва да бъде в посока неговото разширяване и 
подобряване.

Системата за разделно събиране е въведена с подписването на договор между община 
Кричим и Екобулпак АД през 2008 г., като през 2013 г. е подписано Допълнително 
споразумение към същия. Във връзка с разполагането на допълнителни контейнери и 
смяна на повредени през 2018 г, между община Кричим и Екобулпак АД е подписан нов 
Договор за сътрудничество. За осъщестявяване на описаната дейност през 2020 г. е 
сключен договор за сътрудничество № РД-02-21-48 от 08.01.2020 г. между община 
Кричим и „ЕКОБУЛПАК БЪЛГАРИЯ” АД, като в съответствие с броя на населението 
на града са определени и броя точки, на които има разположени по 2 кофи за хартия и 
пластмаса и по един контейнер тип „Иглу” за стъкло. Почистването на контейнерите за 
хартия и пластмаса се извършва през седмица, а на контейнерите за стъкло веднъж на 
три месеца.

Общината решава въпросите със строителните отпадъци и от разрушаване на сгради 
чрез транспортирането им и депонирането им до депото за строителни отпадъци на 
територията на съседната община Родопи, като за целта е осигурила срещу заплащане 
услуга на гражданите и юридическите лица за предоставяне на контейнер и 
транспортирането им до депото.

Като възложител на строителни дейности, общината трябва да формализира 
отговорностите на съответната дирекция в общината с оглед изпълнение на 
нормативните изисквания за оползотворяване на част от строителните отпадъци. При 
планиране и осъществяване на мерките, отнасящи се до строителните отпадъци, е взета 
предвид и нормативната уредба, че за депонирането на тези отпадъци се заплащат 
отчисления за депониране за всеки тон депониран отпадък, аналогично на отчисленията 
за депониране на битови отпадъци. Размерът на отчисленията нараства от 28 лв./т през 
2015 г. до 95 лв./т през 2020 г.

Общината е разработила и прилага Наредба за управление на отпадъците на 
територията на община Кричим в съответствие с минималните изисквания, заложени в 
ЗУО. Някои допълнения са необходими в съответствие с препоръките, направени в 
анализите за управление на отпадъците.

Независимо от малката численост на общинската администрация, общината 
разполага с добър административен капацитет за управление на отпадъците и за 
изпълнение на големи инвестиционни проекти. Пропуск е, че общината не разполага с 
единна информационна система за управление на отпадъците. Предвид големите 
предизвикателства пред общините по управление на отпадъците и изпълнение на
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количествените цели за отпадъците, целесъобразно е община Кричим да разработи 
единна информационна система за отпадъците, която да интегрира данни и информация 
за всички аспекти на управление на отпадъците.

Образователно-информационната политика в областта на управление на отпадъците 
на община Кричим е последователна и добре планирана. Дейностите в тази насока се 
основават на разбирането за необходимостта гражданите да участват в управление на 
отпадъците и да познават начините за управление на различните видове отпадъци, като 
общината използва разнообразни форми за повишаване на обществената осведоменост. 
В бъдеще гази дейност следва да се развива и разширява, като за финансирането й могат 
да се ползват и част от натрупаните от общината средства в РИОСВ гр. Пловдив ог 
заплатените отчисления за депониране на отпадъците.

До момента в община Кричим все още не се прилага метода на фамилно 
компостиране на биоразградимите отпадъци, независимо, че на територията на общината 
се генерира значително количество. Необходимо е периодично да се организират 
разяснителни кампании сред населението с оглед тяхното запознаване с ползите от този 
вид дейност и провокиране на инициативност по прилагане на метода.

Един от основните приоритети в областта на опазване на околната среда на 
територията на общината, заложен в проекта на Общинския план за развитие на община 
Кричим за периода 2014-2020 г. е отреждане на общински имот за изграждане на 
площадка за депониране на биоразградими отпадъци.

В изпълнение на Решение № 305, взето с Протокол № 34 от14.05.2018 г. на Общински 
съвет при община Кричим, община Кричим кандидатства с проектно предложение 
„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, включително осигуряване на необходимото 
оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими 
отпадъци’’ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG16M10P002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за 
разделно събирани зелени и/или биоразградими отпадъци”, приоритетна Ос 2 
„Отпадъци” по ОП „Околна среда 2014-2020 г.” Основна цел на проектното предложение 
е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци и по специално намаляване 
на количеството депонирани зелени и/или биооразградими отпадъци чрез изграждането 
на компостираща инсталация за разделно събрани зелени/градински и дървесни 
отпадъци на територията на община Кричим в която да се обработва зеленият отпадък, 
генериран от домакинствата и при поддържането на обществените зелени площи на 
територията на общините Кричим и Перущица.

Финансирането е осигурено на основание подписан между ГД на ОПОС й кметовете 
на общините партньори Кричим и Перущица административен договор № Д-34-47 от
27.05.2020 г. (BG16M10P002-2.005-0018-C01) за реализиране на проектно предложение 
„Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени 
и/или биоразградими отпадъци”, със срок за изпълнение до 24 месеца считано от 
подписване на договора..

Общата стойност на проекта е 3 445 095,84 лв., от които:
- 2 194 572,19 лв. от Европейския фонд за регионално развитие;
- 387 277,46 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република 

България;
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- 297 429,52 лв. собствен принос на Бенефициента, от които 217 123,55 лв. от бюджета 
на община Кричим и 80 305,97 лв. от бюджета на община Перущица; и

- 565 816,67 лв. недопустим разход (възстановим ДДС).

Проектът включва проектиране и изграждане на инсталация за разделно събирани 
зелени и/или биоразградими отпадъци генерирани на територията на община Кричим и 
община Перущица. Инсталацията се проектира с капацитет 2300 т/г. Ще бъде доставено 
мобилно оборудване, включващо: мобилна машина за раздробяване на дървесни 
отпадъци и хомогенизиране, челен товарач, пресовна машина за компост, компактна 
преносима лаболатория за изпитване качеството на компоста и специализиран 
автомобил за събиране на зелени отпадъци.

ОСНОВНАТА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА е намаляване количеството депонирани отпадъци, 
генерирани от общините Кричим и Перущица чрез осигуряване на допълнителен 
капацитет за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и/или 
биоразградими отпадъци.

Способ за постигането на целта е именно изграждането и въвеждането в 
експлоатация на инстанцията за компостиране обслужваща двете общини, както и 
осигуряването на разделното събиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци.

По този начин проекта ще допринесе за постигане на Специфична цел 1 на 
приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г. -  „Намаляване на количеството 
депонирани битови отпадъци“.

Дейностите по "рециклиране" на образуваните биоразградими и/или зелени 
отпадъци, които ще бъдат финансирани по проекта, са в съответствие с йерархията при 
управлението на отпадъците съгласно разпоредбите на чл. 4 на Директива 2008/98/ЕО 
относно отпадъците и за отмяна на определени директиви, с чл. 6, ал. 1 на Закона за 
управление на отпадъците (ЗУО) и с определените приоритети в Националния план за 
управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. (НПУО).

С изпълнението на дейностите по проекта ще се подпомогне постигане на целите 
на община Кричим и община Перущица за ограничаване количеството на депонираните 
биоразградими отпадъци и постигането на националните цели за ограничаване на 
количеството на депонираните биоразградими отпадъци до 2020 г. до 35% от общото 
количество на същите, образувани през 1995 г., както и увеличаване делът на разделно 
събраните и оползотворени биоотпадъци на ниво регион. Целите на проектното 
предложение съответстват на Националния план за управление на отпадъците 2014-2020, 
Закона за управление на отпадъците, Общинска програма за управление на отпадъците.

За изпълнение на целите по чл. 31, ал.1, т. 2 от ЗУО, Общините Кричим и 
Перущица предвиждат в партньорство изграждане на компостираща инсталация за 
зелени/градински и дървесни отпадъци, находяща се в местност „Сух дол“, град Кричим, 
в която да се обработват генерираните зелени отпадъци от населението и обществените 
паркове на територията на двете общини, с цел производство на висококачествен 
продукт "компост". Инсталацията е проектирана с капацитет 2 300 т/г.

Индикаторите за изпълнението на проекта са:

❖ Общо количество депонирани битови отпадъци от обслужваните от 
инсталацията населени места:
Базова стойност общо: 4 878 т/год.
Целева стойност общо: 3 763.05 т/год.

❖ Общо количество на депонираните биоразградими битови отпадъци от 
обслужваните от инсталацията за компостиране населени места:
Базова стойност общо: 2439.0 т/год.
Целева стойност общо: 1526.60 т/год.
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♦> Обхванато население, което ще се обслужва от компостиращата инсталация,
целева стойност общо: 12 522лица.

❖ Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци:
Целева стойност общо: 2 300 т/год.

Изграждането и функционирането на компостираща инсталация, обслужваща 
общините Кричим и Перущица ще допринесе за изпълнението на задълженията им във 
връзка с оползотворяване и намаляване на количествата депониран биоразградим 
отпадък. Функционирането на инсталацията ще допринесе за изпълнението на проекта и 
за постигане на Специфичната цел 1 на приоритетна ос „Отпадъци“, а именно 
„Намаляване количеството на депонираните битови отпадъци“. В допълнение, с 
изпълнението на проекта ще се подпомогне постигането на националните цели, заложени 
в ЗУО и в Националния план за управление на отпадъците 2014 -  2020 г. и на 
регионалните цели, свързани с управлението на отпадъците.

За ограничаване на количеството отпадъци, генерирани на територията на община 
Кричим, от съществено значение са мерките за предотвратяване или минимизиране 
образуването на отпадъци.

На територията на обшина Кричим всички нерегламентирани сметища са закрити. 
Преустановена е експлоатацията на Общинското депо за ТБО в местността „Сух дол” на 
около 3 км от гр. Кричим, тъй като не отговаря на нормативните изисквания, разработен 
е инвестиционен проект за рекултивацията му, но следва да се търсят средства за 
финансиране на инвестиционен проект за закриването му, тъй като сумата е непосилна 
за общинския бюджет.

При установяване на локални нерегламентирани замърсявания се предприемат 
незабавни мерки по отстраняването им. Добре организираната система за сметосъбиране 
и сметоизвозване, и ефективния контрол от страна на общинската администрация водят 
до значително намаляване на броя на инцидентните локални замърсявания с отпадъци на 
територията на община Кричим. В част от случаите се наблюдават повторно замърсяване 
на терените с локализирано нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, но същите се 
почистват отново.

Изводи:

♦ Необходимо е да бъде разширена системата на разделно събиране на 
отпадъците, като за целта за приложи пилотно проекта „От врата до врата“;

♦ Целесъобразно е изграждането на екокътове, за разделно събиране на 
отпадъците с ограничен достъп само за живущите от определени квартали;

♦ Приоритетен е проектът за рекултивация на старото депо;
♦ Работата с обществеността по въпросите на управлението на отпадъците е 

необходима и полезна, тъй като концентрира вниманието на хората върху 
възникналите проблеми и води до подобряване на отношението и 
повишаване на активността им за реализацията на предлаганите проекти;

♦ Проекта за изграждане на компостираща инсталация *а разделно събрани 
зелени и биоразградими отпадъци община Кричим прави крачка към 
налагане на модела на кръгова икономика в общината. Предстои да бъдат 
поставени съдове за биоразградими отпадъци;
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♦ Обособяването на регламентирани места за временно депониране на 
строителните отпадъци до тяхната преработка във фракции, използваеми 
за нуждите на общината, ще е принос към ликвидиране на проблема с 
нерегламентираните сметища;

♦ Следва да бъдат предприети мерки за повишаване на контрола и прилагане 
на ефективни санкции върху всеки, изхвърлил отпадък извън 
предназначените за това места, включително и извън контейнерите и 
кофите за смет;

♦ Във връзка с изграждането на навици за разделно събиране е 
целесъобразно да бъдат проведени информационни кампании, както сред 
подрастващите, така и сред живущите в определени квартали, в които се 
наблюдава по-висока степен на замърсяване.

1.9. ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ И РИСКОВЕ

Екологичното състояние в община Кричим се определя от комплексната оценка 
на отделните групи фактори, които имат влияние върху качеството на околната среда. 
Оценката показва, че община Кричим се характеризира с добро качество на екологична 
среда. Институционално състоянието и контрола на околната среда се осъществява от 
РИОСВ - Пловдив.

1.9.1. СЪСТОЯНИЕ НА АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

Дълготрайното влошаване на качеството на атмосферния въздух може да доведе 
до редица заболявания. Сред основните източници на замърсяване в България са 
битовото отопление на твърди горива (въглища и дърва), горенето на въглища за 
производството на електро- и топлоенергия от ТЕЦ, автомобилният транспорт, 
промишлеността, строителните и ремонтни дейности.

Опазване качеството на атмосферния въздух (КАВ) е от изключителна важност, 
тъй като пряко влияе върху човешкото здраве. В тази връзка основните замърсители в 
атмосферния въздух вредни за човешкото здраве, дефинирани като такива от 
Министерство на околната среда и водите (МОСВ) са следните: азотен диоксид, серен 
диоксид, общ прах и фини прахови частици (ФПЧ10), бензен, олово, кадмий, арсен, 
полиароматни въглеводороди (ПАВ), толуол, стирол, амоняк, фенол и серовъглерод. 
Следвайки Закона за опазване на околната среда, МОСВ е разработило Националната 
система за мониторинг на околната среда (НСМОС), която осигурява своевременна и 
достоверна информация за състоянието на елементите на околната среда и факторите, 
въздействащи върху нея, въз основа на която се правят анализи, оценки и прогнози за 
обосноваване на дейностите по опазване и защита на околната среда от вредни 
въздействия. Качеството на атмосферния въздух /КАВ/ се оценява чрез норми, т.е. 
определени нива (стойности) за концентрациите на основните замърсители в 
атмосферния въздух, регистрирани за определен период от време (1 час, 8 часа, 24 часа, 
1 година), установени с цел избягване, предотвратяване или ограничаване на вредни 
въздействия върху здравето на населението и /или околната среда, като тези нива следва 
да бъдат постигнати в определен за целта срок, след което да не бъдат превишавани. 
Поради ниския потенциал за замърсяване и наблюдаваното добро качество на въздуха, 
община Кричим не е включена в Единната система за наблюдение и контрол на 
атмосферния въздух. В съответствие с изискванията на Наредба № 7 към Закона за 
чистотата на атмосферния въздух, Община Кричим попада в трета група: Г’айони с № 30

88
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/общините Марица, Родопи, Брезово, Раковски. Калояново, Съединение и Хисаря,/, 
№ 31 /общините Кричим и Перущица/ и № 32 /община С адово/, райони, в които 
нивата на замърсяване не превишават долните оценъчни прагове, не разполагат със 
стационарен пункт за контрол на качеството на атмосферния въздух. Съгласно 
утвърденият списък на районите за оценка и управление качеството на атмосферния 
въздух от МОСВ за община Кричим не се изготвят индивидуални програми.

На територията на общината няма големи промишлени източници/емитери 
на вредни вещества в атмосферния въздух, както и интензивен автомобилен транспорт. 
Основният източник на емисии на вредни вещества е отоплението на битови, 
административни и стопански сгради през зимния период, като емисиите които се 
генерират са фини прахови частици , серни оксиди, въглероден оксид, азотни оксиди и 
бензен. Алтернатива на отоплението с твърдо гориво е поетапното газифициране на 
общински и частни сгради, което е приоритет на общината. Други източници на емисии 
на територията на общината са транспортът, селскостопанската дейност, обувното 
производство, производството на плодови концентрати и други малки предприятия. 
Вероятни източници на емисии на територията на общината, които биха довели до 
генериране на вредни вещества в атмосферния въздух, са горските пожари, 
необоснованото изгаряне на отпадъци (без оползотворяването на получената енергия) от 
растителен произход от дървопреработващата и селскостопанската дейност, както и 
нерегламентираното изхвърляне и запалване на битови отпадъци. Според 
статистическите данни за емисиите на вредни вещества, генерирани в съседни общини 
и липсата на тяхна територия на големи промишлени източници на емисии на вредни 
вещества (с високи изпускащи устройства и възможност за пренос на замърсяване на 
далечни разстояния) може да се каже, че качеството на атмосферния въздух в 
община Кричим не би се влошило/променило от евентуален пренос на вредни вещества 
от съседни райони. Анализът на данните показва че към 31.12.2019 г. нивата на 
контролираните основни показатели за качеството на атмосферния въздух са под 
установените норми за опазване на човешкото здраве.

1.9.2. СЪСТОЯНИЕ НА ВОДИ

Водните ресурси в общината Община Кричим попада в Източнобеломорския 
район. От юг на север, по протежение около 24 км през общината протича река Въча с 
част от долното си течение. На нея южно от град Кричим е изграден язовир Кричим, 
който изцяло попада на територията на общината. В крайния югозападен ъгъл на 
общината се намира преградната стена и най-долната част на големия язовир Въча. Река 
Въча протича в много дълбока, със стръмни, на много места отвесни скални склонове. 
Южно от Кричим излиза от планината, преминава през центъра на града, навлиза в 
Горнотракийската низина и след около 4 km напуска територията на общината. В 
северната част на община Кричим, на протежение около 5 km преминава и част ог 
долното течение на Стара река (десен приток на Марица), която заобикаля от юг 
крайните югоизточни разклонения на Бесапарскнте ридове.

В близост до град Кричим е изграден един от най -  големите хидроенергийни 
комплекси в страната, в който се включват язовирите „Въча” и „Кричим”. Те дават 
двигателна сила на четири водноелектрически централи, превръщайки Общината във 
важен водноенергиен източник.



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

Преминаването на река Въча през територията на общината и самия град Кричим 
оказва благоприятно влияние в икономическо, екологично и в урбанпстично отношение.

На територията на Общината има минерален извор. Неговата вода се 
характеризира като изотермална, слабоминерализирана, хидрокарбонатна 
калциевонатриева, без санитарно -  химични признаци на замърсяване.

Натуралната минерална вода от минерален водоизточник “сондаж № 1”, 
находище на минерална вода „Кричим”, град Кричим, Община Кричим, Пловдивска 
област, може да се използва за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика при 
отстраняване на микробиологичното замърсяване. Дебитът на водата е около 0,63 литра 
за секунда, температурата и е 32°С. Засега минералният извор не се използва ефективно 
и икономическото му значение на общината е малко.

Направените наблюдения показват, че използваните водни количества не 
създават допълнително понижение на естествените ресурси на подземните води.

Община Кричим е сред ограничения брой общини в страната, които са осигурили 
съответствие с националното и европейското законодателство за отвеждане и 
пречистване на битовите отпадъчни води.

Общината е разработила Програма за управление на утайките от ПСОВ гр. 
Кричим, съгласно която предвид малкото количество утайки от ПСОВ на територията на 
общината няма да се изгражда инсталация за тяхното оползотворяване.

Програмата предвижда основното количество от утайките в обозримо бъдеще да 
се използва за рекултивация на депа за отпадъци в региона, а в перспектива -  на 
подходящи горски терени или за подобрител на почвите при интерес от земеделските 
производители и при доказване на нормативно разрешените стойности на различни 
показател]!.

1.9.3. ШУМ, РАДИАЦИЯ И ЗАМЪРСЯВАНЕ

Министерството на околната среда и водите, чрез Изпълнителната агенция по 
околна среда и нейните лаборатории за радиационни измервания осъществява системни 
наблюдения за радиационното състояние на околната среда в Р България по утвърдена 
мрежа за провеждане на радиологичен мониторинг на околната среда включваща: 
пунктове, наблюдавани показатели и периодичност. За община Кричим няма данни за 
регистрирани стойности на радиационния гама-фонд, различни от естествените и 
варират в границите от 0,16 до 0,18 (rSv/h.

Мониторинг на обекти-потенциални радиационни замърсители -  на територията 
на общината се осъществява от РИОСВ Пловдив, които при съмнение изпращат проби 
на софийската лаборатория в отдел “Лаборатория за радиационни измервания’' на 
Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).

Шумът в околната среда, причинен от транспортните, индустриалните и ремонтни 
дейности, е един от главните екологични проблеми в урбанизираните райони. Най- 
натоварени в акустично отношение са големите градове. Преобладаващите нива на шум 
за по-голямата част от населените места е в рамките на 68 -  72 dB ( А) при нормативно 
изискване за гранични стойности до 60 dB (А) -  ден. Това се дължи на непрекъснато 
нарастващия брой на транспортните средства. Освен това недостатъците 8
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градоустройствените и в транспортно-комуникационните планове и несъобразената с 
околната среда организация на движение, допълнително утежняват акустичния климат в 
населените места. Допустимата гранична стойност на нивото на шум за производствено- 
складови територии и зони 70 dB (А).

РИОСВ Пловдив като регионална структура на Министерството на околната 
среда и водите, контролира шума в околната среда съгласно компетенциите дадени в чл. 
12 от ЗЗШОС, а именно :

•  Инвентаризация на действащите промишлени източници на шум;
•  Изготвяне на годишен график за провеждане на проверки, включително на 

контролни измервания на нивата на шум от РИОСВ, съгласувано с МОСВ и ИАОС;
• Провеждане на контролни измервания на нивата на шум, съгласно графика;
•  Анализ на резултатите от проведените измервания за съответствие с 

нормативните изисквания;
•  Издаване на предписания за привеждане в съответствие с нормативните 

изисквания;
•  Контрол върху изпълнението на предписанията;
• Изготвяне на годишен отчет от РИОСВ за контролната дейност по отношение 

на шума, излъчван от промишлени източници;
• Анализ на ефективността на провежданата контролна дейност по отношение 

на шума, излъчван от промишлени източници.
• Предоставяне на информация пред обществеността относно шумовото 

натоварване в околната среда чрез изготвяне на годишни доклади от РИОСВ за 
резултатите от контролните и собствени измервания на показателите за шума, излъчван 
от промишлените източници.

Контролни измервания на нивата на шум, излъчван от промишлени източници 
през 2019 г. не е установено нарушение на нивата на шум в местата на въздействие -  
жилищни територии и зони.

Интензивният автомобилен трафик е основния фактор, който влияе върху 
акустичната среда на населеното място. Автотранспортният шум е в пряка зависимост 
от интензивността на движението, скоростта и структурата на транспортния поток, 
пропускателната способност на пътните артерии, възрастта на автомобилния парк, вида 
и качеството на пътната настилка.

Сравнително доброто състояние на пътищата благоприятства акустичната среда в 
общината. Като слабост може да се отчете липсата на обходни пътища, поради което 
автомобилният трафик преминава през населеното място.

1.9.4. СЪСТОЯНИЕ НА ПОЧВИТЕ

Опазването на почвата гарантира ефективна защита на човешкото здраве и на 
естествените почвени функции. Опазването на почвата и подземните води от 
замърсяване с естествени и изкуствени торове и средства за растителна защита се 
извършва чрез прилагане на добри земеделски практики.

В общината са разпространени главно алувиални почви. Този тип почви се 
отличават с лек механичен състав, добра водопропускливост и влажност. Имат рохкав 
строеж и малко съпротивление при обработка и благоприятен въздушен режим. Върху 
тях много добре виреят зеленчуци и овощни насаждения. Това е природна даденост,
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която е благоприятна за развитие на ефективно селско стопанство. В северните склонове 
на Родопите, почвите са с тънък хумусен слой. поради което не са залесени и нямат 
съществено икономическо значение. Почвите в района на общината са чисти. Няма 
данни за замърсени земеделски земи от промишлени дейности, за замърсени почви 
вследствие на напояване. Причини за доброто екологично състояние на почвите е 
липсата на активна промишлена дейност, както и на интензивна селскостопанска 
дейност. На територията на общината няма складове за съхранение на негодни и 
забранени за употреба продукти за растителна защита.

Друг важен елемент, свързан с почвите е този с ерозията им, но в общината тя не 
е съществен проблем за почвите на общината, тъй като 62% от тях е с „много слаб 
ерозионен действителен риск’’, 6% от територията на общината е с „умерен действителен 
риск” на проявление на водоплощна ерозия.

Специфичната активност на естествените радионуклиди в почви се сравнява с 
фонови стойности, определени в резултат от дългогодишни наблюдения и 
характеризират почвите в отделните области от страната, незасегнати от стопанска 
дейност. За почвите в района на общината са установени следните активности на 
естествените радионуклиди;

Уран-238 - от 41 до 61 Bq/kg;
Радий-226 - от 54,38 до 73 Bq/kg;
Торий-232 - от 54,60 до 79 Bq/kg;
Калий-40 - от 654 до 852 Bq/kg;
Олово-2Ю - от 54 до 92 Bq/kg.

На територията на община Кричим няма данни за замърсяване на почвите с 
разрешени продукти за растителна защита, както и замърсяване с нефтопродукти. 
Съгласно Доклад за състоянието на околната среда на РИОСВ-Пловдив за 2019 г., 
почвите на територията, контролирана от РИОСВ-Пловдив, са в добро екологично 
състояние, видно от резултатите от мониторинга и от осъществената контролна дейност 
по спазване на изискванията на екологичното законодателство. Не са констатирани 
проблеми относно засоляване и вкиселяване на почвите.

1.9.5. БИОРАЗНООБРАЗИЕ

Биоразнообразието включва цялата жива природа на планетата в три основни 
нива на организация:

1) генетично -  обхваща огромното разнообразие от генни комбинации във всички 
живи организми;

2) видово -  включва видовете и разновидностите от всички групи живи 
организми;

3) екосистемно -  обхваща не само разнообразието от живите организми в 
природата, но и сложните им взаимоотношения и разнообразни връзки помежду им и със 
заобикалящата ги природа.

Съгласно националното ни законодателство, биоразнообразието се опазва главно 
чрез Закона за защита на биологичното разнообразие и Закона за защитените територии 
(доп., обн., ДВ бр. 62 от 31.07.2007 г.), с който се урежда категориите защитени 
територии, тяхното предназначение и режим на опазване и ползване, обявяване и 
управление. Биологичното разнообразие е неразделна част от националното богатство и 
опазването му е приоритет и задължение за държавните и общинските органи и 
гражданите. В тази връзка, задължение на община Кричим е и опазването на богатото за 
района биоразнообразие.
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Зелената система на гр. Кричим е неразделна част от плановото му решение и 
обемно-пространствено изграждане. Състои се от изградените зелени площи в 
централната градска част, градските паркове, линейното озеленяване по 
комуникационните транспортни артерии и охранителните зелени пояси покрай 
промишлените предприятия. Всички тези озеленявания оказват благоприятно 
въздействие върху градския облик и играят значителна роля в подобряване условията за 
обитаване и труд и ограничава негативните санитарно-хигиенни фактори -  замърсявания 
на атмосферния въздух, шум, електромагнитни и радиационни излъчвания и др., както и 
оказва благотворно влияние като подобрява температурния баланс, микроклимата и 
други.

Изградените градски паркове, градини и зелени зони в общината се поддържат от 
община Кричим като изцяло общинска дейност.

Управлението на дейностите, свързани с горите и техните ресурси на територията 
на община Кричим се осъществяват от „Южноцентрално държавно предприятие” ДП гр. 
Смолян, ДЛС „Тракия”. Функциите му обхващат организацията, координацията и 
контрола на дейностите по възпроизводството, ползването и опазването на горския фонд 
и дивеча.

Горският фонд заема около 65 % от територията на община Кричим. Горите 
представляват около 87 % от горския фонд.

Горската площ се разпределя както следва:
• Обща залесена площ, включително: 1097 ха -  иглолистни гори, 364,8 

ха -широколистни гори, 9,6 ха -  нискостъблени гори, 919,6 ха -  гори за реконструкция, 
473,3 ха -  издънкови гори;

• Незалесена площ, подлежаща на залесяване: 35 ха -  голини и сечища;
• Недървопроизводителна горска площ, включително: 29.4 ха -  поляни, 1,7 

ха -  дворни места, 15,8 ха -  горски пътища, 10,4 ха -  просеки, 3,3 ха -  кариери, 96,8 ха 
-сметищ е, 138 х а -скал и , сипеи;

• Горски пасища -  77,3 ха.
На територията на общината годишно се добиват 6 362 куб.м дървесина и 

се залесяват около 4,5 ха. Създадените нови гори имат основни функции за задържането 
и освобождаването на водата от планинските райони към земеделските земи; 
предпазването от ерозия; производство на значителни количества горски продукти, 
различни от дървесина; съхраняване на биологичното разнообразие и развитието на 
туризма. Дърводобивът и лесокултурните мероприятия осигуряват дохода и заетостта на 
част от населението на община Кричим.

Община Кричим като силно ангажирана по въпросите на опазване на околната 
среда реализира мащабен за общината инвестиционен ВиК проект по Оперативна 
програма „Околна среда“ 2007-2013 г., в рамките на който беше изградена ПСОВ 
Кричим, с което се осигурява пречистване на отпадъчните води на града и подобряване 
на екологичното състояние на р. Въча и оттам -  и на р. Марица. В рамките на проекта 
беше разработена програма за управление на утайките от ПСОВ. Проектното решение 
предвиди активните утайки да се обработват в следната последователност: 1. Гравитачно 
уплътняване; 2. Аеробно стабилизиране и допълнително уплътняване; и 3. 
Обезводняване на лентова преса до достигане на влажност 75% и обем 10.4 куб. м. на 
ден.

Тъй като количеството на утайките, генерирани от ПСОВ Кричим, са в 
пренебрежимо малки количества, в сравнение с генерираните и предстоящите в 
обозримо бъдеще да се генерират утайки от ПСОВ Пловдив и други ПСОВ в близост до 
Пловдив, е нецелесъобразно изграждането на съоръжения или инсталации за 
допълнително третиране на утайките с цел последващото им оползотворяване, а е
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подходящо да се приложи регионален подход, който се препоръчва и в Националния 
стратегически план за управление на утайките от ПСОВ до 2020 г.

В Програмата за управление на утайките от ПСОВ гр. Кричим се разглеждат и 
анализират алтернативни решения за оползотворяване на тези отпадъци. В заключение 
се предвижда като най*реалистичен вариант в краткросрочен план до 5 години след 
въвеждане на ПСОВ в експлоатация основната част от утайките да се използват за 
рекултивация на депа с преустановена експлоатация, а в средносрочен и дългосрочен 
план се предвижда утайките да се използват основно за обогатяване на горски терени -  
гори за реконструкция, голини и сечища, за рекултивация на нарушени терени, а при 
проявен интерес -  и от земеделските производители в региона.

Начинът на третиране на утайките и тяхното оползотворяване ще се реши в 
регионалния контекст на решението на въпроса с утайките от оператора ВиК ЕООД гр. 
Пловдив. Съществена възможност за оползотворяване на утайките са предстоящите 
рекултивации на старото депо на община Кричим в местността „Сух дол“, както и 
рекултивацията на депото в Палапица след като се преустанови експлоатацията му.

Тъй като ВиК ЕООД гр. Пловдив ще осъществява допълнителното третиране на 
утайките от ПСОВ Кричим с оглед тяхното последващо оползотворяване, задачата на 
община Кричим е уреждане на институционалните въпроси за експлоатацията на ПСОВ 
Кричим от ВиК оператора чрез Асоциацията по ВиК Пловдив и впоследствие оказване 
на съдействие за оползотворяване на преработени утайки на територията на общината, 
доколкото има подходящо приложение на общински терени.

1.10. АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

Структурата, функциите и компетенциите на общинската администрация са 
определени в Закон за местното самоуправление и местната администрация съгласно 
който орган на изпълнителната власт в общината е кметът на общината.

Структурата и функциите на общинска администрация Кричим не се различават 
съществено от наложената в национален план организационна структура на българските 
общини. Това се обосновава с правната основа, регулираща дейността на органите на из
пълнителната власт на местно ниво.

Националната правна рамка, която определя вида и функциите на общинската 
адми-нистрация е обобщена по- долу:

• Конституция на Р. България;
• Закон за административно-териториалното устройство на Р България;
• Закон за местното самоуправление и местната администрация;
• Закон за администрацията;
• Закон за административните нарушения и наказания;
• Закон за достъпа до обществена информация;
• Закон за общинския дълг;
• Закон за държавния служител;
• Закон за общинските бюджети/Закона за публичните финанси - ДВ, бр. 15 от 

15 февруари 2013 г., в сила от 01.01.2014 г , ;
• Специализирани административни актове, които определят дейността на 

общините в различни сектор!!, като например: Закон за местни данъци и такси. Закон за 
водите. Закон за горите, Закон за обществените поръчки, Закон за концесиите и т. н.
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секторно законо-дателство и подзаконови нормативни актове, от които произтичат 
конкретни права и задъл-жения на общинска администрация и д р .;

• Кодекси;
Международни конвенции, ратифицирани от правителството на Р.България, с 

които е свързана работата в конкретен соцално-икономически сектор напр. права на 
човека, културно наследство и т.н.

Структурата, функциите и числеността на общинската администрация са 
дефинирани от „Устройствения правилник на Общинска администрация Кричим”, 
утвърден от Кмета на общината и е разработен съгласно принципите и изискванията, 
произтичащи пряко от разпоредбите на: Конституция на Република България; 
Европейската харта за местно самоуправление и Закон за местното самоуправление и 
местната администрация; специализираната нормативна уредба имаща пряко отношение 
към организацията и дейността на общинската администрация, както и правилници, 
наредби, вътрешни правила за дейността, действащи в рамките на административната 
структура и на територията на Община Кричим. Действащите нормативни актове и 
правилници в административната структура на общината представляват добра основа за 
ефективното и ефикасно осъществяване на ежедневната оперативна дейност на 
администрацията.

Общата численост, която е 35 щатни бройки, и структурата на общинската 
администрация са определени с Решение № 69, взето с протокол № 9 от 02.06.2020 г. на 
Общински съвет -  Кричим, като за целта са обособени само две дирекции -  обща и 
специализирана. На пряко подчинение на Кмета на община Кричим, т.е. в общата 
численост, но извън структурата, са главният архитект и секретарят на общината, 
служителите от ЗВО, секретаря на МКБППМН и служителят по УОМП.

Служителите в общинската администрация отговарят на съответните 
образователни и квалификационни изисквания за заеманата от тях длъжност.

• Обща администрация е организирана в една дирекция „Административно 
правно и информационно обслужване и Финансово стопански дейности“

• Специализирана администрация е организирана в дирекция „Устройство на 
територията, гражданска регистрация, местни данъци и такси и хуманитарни дейности“ 
с два отдела към нея - отдел "Общинска собственост, кадастър и регулация, 
инвестиционна дейност и околна среда" и отдел "Местни данъци и такси, гражданска 
регистрация, образование, социални и младежки дейности".

С цел подобряване качеството на административните услуги, има приети 
вътрешни правила за организацията на административното обслужване в Община 
Кричим, които служат за регулиране на звената при осъществяване на 
административното обслужване на потребители, както и за регламентиране на характера 
и последователността на извършваните от тях дейности.

Административното обслужване в рамките на Община Кричим се осъществява при 
спазване на принципите установени от Административно-процесуалния кодекс, Закона 
за администрацията. Наредба за административното обслужване, Наредбата за обмена на 
документи в администрацията, Наредбата за Административния регистър, Хартата на 
клиента, както и всички действащи нормативни актове в Република България, като се 
гарантира:
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• равен достъп до административните услуг и и информация за административното 
обслужване в Община Гурково ;

• осигуряване на пълна информация за актовете, административните услуги и 
действията, издавани и/или извършвани при осъществяване на административното 
обслужване;

• приложение на установени стандарти за качество на административното 
обслужване;

• координираност и взаимодействие с всички страни, заинтересовани от 
подобряване на административното обслужване;

• периодично проучване, измерване и управление на удовлетвореността на по
требителите;

• осигуряване на различни форми и начини за заявяване на административни 
услуги -  посещение на място, поща, електронна поща, телефон за предоставяне 
на информация, интернет;

• служебно събиране на информация;
Съгласно Единния технически протокол, утвърден от председателя на Държавна 

агенция „Електронно управление“ община Гурково се включи в системата за електронен 
обмен на документи ( СЕОС) между администрациите в Република България в 
изпълнение на задачи-те за създаване на електронно правителство, като на 100 % 
кореспонденцията между администрациите се извършва електронно. Извършена е 
регистрация и в системата за електронно връчване.

Развитие и утвърждаване на административен капацитет като основен фактор за 
постигане на стратегическите цели на управлението на общината е свързан с повишаване 
знанията и експертизата на административните служители. За повишаване на 
специфичните умения и професионалната квалификация на служителите в общинската 
администрация се осъществява специализирано обучение на служителите в 
администрацията. Това обучение, обаче, не се планира на базата на предварително 
извършен анализ на потребностите от обучение на служителите.

Администрацията обслужва голям обем от административни процедури със 
значима важност за фирмите, като: издава разрешения за строеж, предоставя лицензи на 
фирми, гарантира спазването на разпоредбите за опазване на околната среда, здравето, 
безопасността и др. Въпреки положените усилия за реформи и въвеждане на електронни 
услуги, общината предлага ограничен брой услуги на своя интернет портал, като 
повечето от тях се свеждат до основна информация и образци за конкретни 
административни услуги. Като допълнение, е необходимо създаването на ефективна 
административна система с кадри, които да откликнат адекватно на търсенето на добре 
функциониращи административни услуги от страна на бизнеса, какго и използването на 
публичните регистри с цел избягване на дублирането. Бизнесът в Община Кричим има 
достъп до информация благодарение на редовно поместваните на интернет страницата 
издадени разпоредби, решения на кмета, решенията на Общински съвет, бюджет, 
финансови отчети и данни за обществени поръчки.

Община Кричим има изграден капацитет за управление на проекти, финансирани 
с европейски средства и други донори. Преодоляването на част от трудностите, свързани 
с усвояването на средства от Европейския съюз и други финансови инструменти, е 
довело до положителни резултати. Сред тях са натрупан опит, който ще бъде ползван в 
следващи периоди, развит добър диалог с икономическите и социалните партньори на
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местно общинско и национално ниво, прилагане на добри практики в областта на 
планирането, подготовката и реализирането на проекти. Посочените положителни 
резултати ще благоприятстват усвояването на безвъзмездни средства в рамките на 
следващия планов период 2021-2027 г., като основните усилия следва да бъдат насочени 
към изграждане на система за енергоефективен мениджмънт в административната 
структура, както и прилагане на принципите на обслужване на гражданите на едно гише.

СТРУКТУРА 
НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 

при община Кричим

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
— 1 ——

ДИРЕКЦИЯ
.................

ДИРЕКЦИЯ
„АПИОФСД" „УТГРМДТХД"

ОТДЕЛ ОТДЕЛ
ОбСКРИДОС МДТГРОСМД
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Подборът на кадрите, ангажирани в общинска администрация, е осъществяван 
съобразно изискванията на действащата нормативна уредба. Такива са изискванията за 
съответстващо на длъжността образователно равнище и практически опит.

Администрацията в община Кричим изпълнява компетентно, ефективно, 
отговорно и координирано своята дейност, и следва принципите на отчетност и 
прозрачност при предоставяне на публична информация и услуги.

Анализът на действащата структура на общинската администрация в ПИРО -  
Кричим 2021-2027 г. има конкретна цел, а именно да установи кои структурни звена и 
длъжностни лица имат определено отношение към изпълнението на Плана за 
интегрирано развитие на общината. Вторият акцент в анализа е да се установи дали е 
налице административен капацитет, който да поеме отговорните функции по 
прилагането на ПИРО и по-точно по Програмата за неговата реализация. Този акцент 
има пряко отношение към квалификационните умения и качествата на служителите от 
Общинската администрация. Звената от всички отдели - в рамките на предоставените им 
правомощия, осигуряват изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове и 
решенията на Общинския съвет, като подпомагат кмета при осъществяване на 
правомощията му, осигуряват технически дейността му и извършват дейности по 
административно обслужване на гражданите и юридическите лица.

За успешното реализиране на правомощията и отговорностите на местните власти 
е необходима и съответстваща на нормативните изисквания административна среда. В 
това отношение като слабост може да се отбележи слабото предлагане на 
административни услуги в електронен вариант. Това налага в следващия програмен 
период да се акцентира върху политиката за внедряване на електронното управление. То 
е свързано с утвърждаване на съвременни информационни технологии, което неминуемо 
води до повишаване на ефективността и качествата на административната среда. Най - 
добри възможности в това отношение са свързани с предоставяне на услуги в електронен 
вариант в следните направления:

□ местни данъци и такси;
□ гражданска регистрация и актосъставяне;
□ административно-технически услуги в сферата на устройство на територията и

др.
Утвърдени са правилата и реда за прилагане на системата, в това число и 

системата от процедури за финансово управление и контрол. Одобрени и внедрени са 
Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки, съобразени с изискванията на 
действащия Закон за обществените поръчки.

Част от специалистите в Дирекция „Специализирана администрация“ са 
участвали в подготовката на проекти, с които общината кандидатства за финансиране по 
действащите в миналия програмен период Оперативни програми.

Анализите и оценките на структурата и Общинска администрация и на 
квалификационните умения на специалистите дават основание за формулиране на 
следните основни изводи:

• В структурата на общинска администрация са обособени управленско- 
из пълнител ни звена, които ще имат отношение към подготовката и последващата 
реализация на Плана за интегрирано развитие на община Кричим за периода 2021-2027 
г.

• В обхвата на стратегическите и планови документи е подчертана ролята на 
общинските стратегии за развитие на основни сектори и дейносги, като акцентът е 
поставен върху годишните планове и програми.

• Положителен е процесът за оптимизиране на структурата на общинската 
администрация, чиято цел е изграждане на ефективно функционираща администрация.
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• В практиката на администрацията се прилагат принципите за доброто 
управление - изразяващи се в откритост, прозрачност, ефективност и ефикасност.

• Траен е процесът за повишаване на личните професионални, организационни и 
управленски умения на служителите в общинската администрация - чрез изграждане и 
развитие па система за непрекъснато обучение, квалификация и развитие на човешките 
ресурси.

• Постигната е ефективна координация между отделните административни звена 
и подобряване на организацията за работа на общинската администрация с цел по-добро 
обслужване на гражданите.

• В периода на изработване на ПИРО -  Кричим 2021-2027, със заповед на Кмета 
на общината е сформиран екип от специалисти, които да отговарят за необходимото 
информационно осигуряване; координацията между експертите от отделните звена на 
Общинската администрация; реализация на Комуникационната стратегия; подпомагане 
на Кмета на общината в дейността му по реализацията на Интегрирания план.

Администрацията в община Кричим инвестира в укрепване и повишаване на своя 
административен капацитет, което ще допринесе за подобряване на работата на 
общинската администрация за ефективно и ефикасно изпълнение на местните политики 
и повишаване качеството на обслужване при отчитане на нуждите на гражданите и 
всички заинтересовани страни. Чрез намаляване на административната тежест и 
повишаване на ефективността и ефикасността на общинската администрация ще се 
спомогне за създаването на среда, насърчаваща икономическия растеж в община 
Кричим, както и за повишаване на доверието на гражданското общество към публичните 
институции. В дългосрочен план ще бъде подобрена конкурентоспособността на 
общината и ще се създадат условия за привличане на нови инвестиции, както и 
откриването на нови работни места, а това ще подпомогне създаване на условия за 
устойчиво социално-икономическо развитие на общината.

Функционалните задължения на административните звена и длъжности в 
Общинска администрация Кричим са определени в Устройственият правилник на 
общинска администрация - Кричим утвърден от кмета на общината. Директорите на 
дирекции контролират дейността на началниците на отдели в дирекциите. Началниците 
на отдели контролират дейността на експертите и специалистите в своите отдели. 
Независимо от малката численост на общинската администрация, общината разполага с 
добър административен капацитет за управление на отпадъците и за изпълнение на 
големи инвестиционни проекти.

Организация на административното обслужване в общината е основана на 
разпоредбите на Наредбата за административното обслужване. Официалната интернет 
страница е основен комуникационен канал с потребителите, осигуряващ 
разпространението на информацията 24 часа на ден, 7 дни в седмицата. На официалната 
интернет страница на община в рубрика „Административни услуги“ са публикувани 
видовете услуги, предоставяни от общината. За удобство на гражданите е разкрит 
Център за административно обслужване, находящ се в административната сграда на 
общината.

Община Кричим е присъединена и в Система за сигурно е-връчване (е-Връчване), 
която позволява изпращане и/или получаване и съхраняване на електронни документи 
за/от публични органи, физически и юридически лица. Комуникацията чрез системата за
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е-връчване замества класическия метод за доставка на писма и е в съответствие с чл. 43 
от Регламент (ЕС) № 910/2014, и чл. 26, ал.2 и ал.4 от Закона за електронното управление 
(ЗЕУ). Услугата за електронна препоръчана поща представлява електронен еквивалент 
на препоръчаната поща с обратна разписка.

С промените в Наредба № 8 от 2008 г., от 28.02.2018 г. за функциите и 
организацията на дейността на бюрата за съдимост, със заповед на кмета на общината са 
определени лица, които имат достъп до системата на МП „Електронно служебно 
свидетелство за съдимост“, като същото се осигу рява по служебен път за лицата, които 
кандидатстват или постъпват на работа в Община Кричим, за длъжности, за които това 
е предвидено в закон или друг нормативен акт.

За да се повиши качеството на административния капацитет и модернизира 
управлението за предоставяне на висококачествени публични услуги за гражданите и 
бизнеса, е необходимо да се използват възможностите, които ще се предоставят по 
„Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ“ за програмния 
период 2021-2027 г. в направлението: цифрова трансформация на публичния сектор в 
полза на обществото. В рамките на това направление ще бъдат финансирани дейности, 
свързани с осигуряване на мрежова и информационна сигурност на общините, 
разработване и внедряване на инструменти и онлайн платформи за подобряване на 
гражданското участие на местно ниво и като часг от концепции за ИТИ, които ще бъдат 
изготвяни и изпълнявани в партньорство между различни местни заинтересовани страни, 
ефективността и ефикасността на публичната администрация; предоставяне на 
качествени услуги на гражданите и бизнеса и развитие на електронното управление; 
ефективно и ефикасно усвояване на средствата от ЕС.

1.11. БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА НА ОБЩИНА КРИЧИМ. ОБЩИНСКИ 
БЮДЖЕТ.

S  Бюджетна политика на общината

Осигуряването на съответен финансов ресурс е едно от основните условия за 
изпълнението на Програмата за реализация на ПИРО -  Кричим. Финансовото 
осигуряване на голяма част от мерките (проектните идеи, готови проекти и други 
дейности) с публичен характер, заложени в Програмата за реализация се очаква да бъде 
със средства от Оперативните програми, които ще действат през програмния период 
2021-2027 г.

Друга, и то немалка част от мерките ще бъдат финансирани със средства от 
общинския бюджет. По правилата на действащите Оперативни програми, общините 
участват със собствени средства за съфинанснране на мерки с публичен характер, 
финансирани със средства от Европейския съюз.

Това налага да се анализират и оценят общинските бюджети на община Кричим за 
последните 2-3 години.

S  Общински бюджети. Анализи и оценки.

Предмет на анализа на бюджетите на общината са:

100
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□ Размерът и структурата на собствените и на привлечените приходи.

□ Размерът и структурата на разходните части на общинските бюджети.

При обосноваване на размера на бюджетните приходи и на бюджетните разходи за 
отделните години, се спазват изискванията на Наредбата за условията и реда за съставяне 
на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, 
изпълнение и отчитане на бюджета на община Кричим.

Анализ на приходната част на средствата за бюджетната 2020 г.

За 2020 година политиката на община Кричим е насочена към запазване и 
повишаване на качеството на услугите предоставяни за граждани, подобряване 
качеството на средата чрез инвестиции в инфраструктурни обекти, което е предпоставка 
за повишаване стандарта на живот за населението на общината като цяло.

На база на натурални показатели за съответната дейност се формира държавния 
трансфер /обща субсидия/ за финансиране на делегираните държавни дейности общо и 
по функции.

Първоначалната рамка на бюджета на Община Кричим за 2020 година, приет с 
решение № 35, взето с протокол № 5 от 04.02.2020 г. на Общински съвет при община 
Кричим.

Размерът на приходите в проекта за бюджет за 2020 г. е 6 528 296 лева. в т. ч.:

>  приходи за делегирани държавни дейности 4 123 568 лева

>  приходи за местни дейности 2 404 728 лева

Планираният размер на общите приходи в бюджета на общината за 2020 г. като 
трансфери от Републиканския (Централния) бюджет са, както следва:

>  обща субсидия за делегираните държавни дейности по чл 50 от 4 007 539 лева 
ЗДБРБ за 2020 г.

>  преходен остатък от бюджета към 01.01.2020 г. на 
делегираните държавни дейност /в т.ч. СЕС -  44 005 лв/

160 035 лева

Спрямо предходната 2019 г. е налице положителна тенденция - завишение на 
приходите за делегираните държавни дейности с 448 676 лв., осигурени по смисъла на 
чл. 50 от ЗДБРБ за 2020 година.

Собствените приходи в бюджета са данъчни и неданъчии.

Данъчните приходи се формират от: имуществените данъци - данък сгради и данък 
върху превозните средства; данък при придобиване на имущество по дарения и 
възмезден начин патентен данък; туристически данък.

'г Данък върху недвижимите имоти
Постъпленията от този данък в бюджета за 2019 г. са в размер на 91 029 лева. В 
бюджета за 2020 г. са заложени 94 000 лева.
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’*■ Данък върху превозните средства
Постъпленията от този данък в бюджета за 2019 г. са в размер на 337 914 лева. В 
бюджета за 2020 г. са заложени 360 000 лева.

> Данък при придобиване на имуи{ество по дарения и възмезден начин 
Постъпленията от този данък в бюджета за 2019 г. са в размер на 47 647 лева. В 
бюджета за 2020 г. са заложени 60 000 лева.

Тези приходи са разчетени на база постъпленията за 2019 г и наредбата за 
определяне размера на местните данъци за 2020 година.

^  Приходи от патентен данък
Постъпленията от този данък в бюджета за 2019 г. са в размер на 8 846 лева. В 
бюджета за 2020 г. са заложени 10 000 лева.

>  Туристически данък
Постъпленията от този данък в бюджета за 2019 г. са в размер на 30 лева. В 

бюджета за 2020 г. са заложени 100 лева

Неданъчните приходи се формират от: приходи и доходи от собственост - нетни 
приходи от продажба на стоки и услуги, и приходи от наеми на имущество и земя; 
общински такси

>  Нетни приходи от продажба на стоки и услуги за 2020 год. в размер на 8 000 лв;
>  Приходи от наеми на имущество и земя - в бюджета за 2020 г. са в размер на 76 

000 лева.
>  Общински такси -  968 000 лева.

В раздел общински такси на неданъчните приходи се отчитат постъпленията от 
предоставяните услуги от общинските дейности - детски ясли, детски градини, домашен 
социален патронаж, по цени и такси определени с Наредба за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни в община Кричим. 
Включват се общинските такси за административни услуги, технически услуги, за 
ползване на пазари, тържища, тротоари, за битови отпадъци и други.

о С най-голям дял от приходите от общински такси са тези от такса за битови 
отпадъци, изчислени на база на годишния облог за начисляване на таксата и план - 
сметката за издръжка на д.623 Чистота за 2020 година и са в размер на 672 850 
лева;

о За ползване на детски градини, детски ясли, домашен социален патронаж, пазари, 
тържища и тротоари -  240 000 лева;

о Такси за технически услуги - очаквани приходи в размер на 12 000 лева - 
съобразени са с приетите цени за издаване на всички видове удостоверения;

о Такси за административни услуги -  очакваните приходи в размер на 32 000 лева 
са съобразени с приетите цени на такси и услуги, които общината предоставя;

о Приходи от други общински такси - очакваните приходи са в размер на 10 000 
лева.

>  Други неданъчни приходи -  12 000 лв.
>  Приходи от продажба на нефинансови активи -  448 980 лева.

Други трансфери - от централния бюджет ще се предоставят допълнително 
средства на база фактически извършени разходи и представена в Министерство на 
финансите заявка за изплатени разходи за:
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> присъдени издръжки по чл.92 от Семейния кодекс и по чл.7 от Наредбата за 
изплащане от държавата на присъдена издръжка, приета с ПМС 288 от 2002 
година.

>  превоз на правоимащи болни /с бъбречна трансплантация, байпас, 
вирусо носи тели и др./.

За 2020 година в Централния бюджет са предвидени средства за:

>  превоз на педагогически персонал /компенсиране на разходите по ред определен 
от министъра на финансите/;

>  като трансфер и през 2020 година ще постъпват в приход на общинските бюджети 
средствата за работни заплати и осигурителни плащания по Национална програма 
“От социални помощи към осигуряване на към заетост” на база одобрени проекти. 
С размера на получените средства служебно се увеличава плана в приходната част 
/трансфер по § 61/ и в разходната част по съответните дейности и параграфи на 
действително извършените разходи. Трансферите не се планират при съставянето 
на бюджета.

Анализ на разходната част на средствата за бюджетната 2020 г.

В разходната част на общинския бюджет се определят бюджетните кредити за 
финансиране на текущи и капиталови разходи в местните и делегираните от държавата 
дейности.

Балансирането на бюджета се извършва общо за всички дейности, но поради 
спецификата на законовите регламенти на този етап е нужно балансиране отделно на 
двата вида дейности -  на делегираните от държавата и на местните дейности.

Финансирането на разходите е в три направления -  делегирани от държавата 
разходи, местни дейности и дофинансиране на делегираните от държавата дейности

Разходите за делегираните от държавата дейности се финансират от обша 
субсидия и преходен остатък. При разработването на общинските бюджети и приемането 
им от общинските съвети, средствата за финансиране на делегираните от държавата 
дейности се определят по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Единната 
бюджетна класификация. Конкретният размер за бюджетните кредити за делегираните 
от държавата дейности се определя като се отчетат местните приоритети и специфичните 
особености на всяка община. Общият размер на разходите за делегираните дейности не 
могат да бъдат по-малко от определените с чл.50 на ЗДБРБ за 2020 г.

/. Разходи - Делегирани от държавата дейности:

Приходите от обща субсидия се разходват за:

>  100 % за заплати и осигуровки за 12 месеца. В брутните трудови разходи се 
планират и отчитат по § 02, средства за парични обезщетения за дните на 
временна нетрудоспособност, които са за сметка на работодателя. В 
образованието, по същия параграф се отчитат и паричните възнаграждения на 
лицата замествали титуляра в отпуск поради временна нетрудоспособност.

>  100 % за издръжка по стандартите. В кредитите се предвиждат разходи за: СБКО 
/до 3 % върху плановия ФРЗ с решение на общинския съвет/; отопление, 
осветление, текущи ремонти, учебни помагала; средствата за работно облекло;
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> За функция “Образование” в централния бюджет са предвидени допълнително 
средства за:

- компенсиране на транспортните разходи на педагогическия персонал;
- осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.
- учебници за децата от I до VII клас

>  За функция “Здравеопазване” -  като делегирана от държавата дейност се 
предвиждат средства за издръжка на здравните кабинети в детските заведения и 
училищата на общинско финансиране и трудовите разходи на медицинския 
персонал в здравните кабинети към училища и детски заведения на 
републиканско и общинско финансиране.
През 2020 г. се запазват основните характеристики на модела за финансиране на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование, въведен през 
2018 г. Дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците в детските градини, 
училищата, центровете за специална образователна подкрепа и в ученическите 
общежития се финансират по стандарти за дете или ученик, стандарти за група/паралелка 
и стандарти за институция.

II. Разходи - Местни дейности:

Общинският съвет определя вида, обхвата и обема на местните дейности и услуги, 
съобразно ползвателите на тези услуги.

Местните дейности могат да се разделят условно на три групи:

> Дейности, изцяло финансирани с общински приходи от такси и цени на услуги;
>  Частично субсидирани дейности, финансирани с приходи от такси и 

дофинансирани с други общински приходи;
>  Дейности, изцяло финансирани с общи (без такси и цени на услуги) общински 

приходи.
Планират се разходи за: работно облекло, СБКО (до 3 % към ФРЗ, по решение на 

Общински съвет), транспортни разходи, разходи за представителни цели, помощи по 
решение на Общинския съвет и помощи за лечение, разходи за помощи за погребения на 
самотни, бездомни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в служби 
за социално подпомагане и други.

За тези разходи трябва да има конкретно решение на Общинския съвет.

Целевата субсидия за капиталови разходи се разпределя по решение на 
Общинския съвет.

Балансирането на бюджета се извършва общо за всички дейности, но поради 
спецификата на законовите регламенти на този етап е нужно балансиране отделно на 
двата вида дейности -  на делегираните от държавата и на местните дейности.

III. Лофинансиране

През 2020 г. в бюджета на общината от общински приходи се предвиждат да се 
дофинансират следните държавни дейности:

- д. 122 Общинска администрация;

- д. 431 Детски ясли и детски кухни -  за детска кухня;
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- д.437 Здравен кабинет в детски градини и училища -  за издръжката на една 
медицинска сестра в двете училища, както и за покриване недостига на средства за 
издръжка на медицинските сестри по наредба № 3 в държавните дейности.

- Дофинансира се и д. 738 Читалища с част от капиталовата субсидия за ремонт 
на покрива на сградата в размер на 48 000 лв.

Уточнен годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община 
Кричим към 31.12.2020 г. по прихода и разхода, по функции и дейности, сметките за 
средства от Европейския съвет и ИБС.

Важна особеност по отношение изпълнението на бюджета на община Кричим за 2020 
год., трябва да се отбележи, че същият е изпълняван при условията на негативни 
тенденции за намаляване на приходите и увеличаване на разходите свързани с 
пандемията в резултат на COVID -  19. Съществена роля за сравнително добрата 
финансова устойчивост и ефикасност на общинския бюджет за 2020 година, е 
мониторинга на приходите и редуциране и приоритизиране на разходите по дейности.

По същество, през 2020 г. финансовото изпълнение на бюджета, може да бъде 
обобщено, както следва:

ПО ПРИХОДА И РАЗХОДА

Приходната част на бюджета за 2020 година е формирана на база собствени 
приходи на общината, бюджетните взаимоотношения с Централния бюджет и с 
бюджетите на ресорните министерства, и друго финансиране.

Разходването на средствата за делегираните дейности е съобразено с планираните 
натурални и стойностни показатели утвърдени със ЗДБРБ за 2020 г., решения и 
постановления на МС, указания на МФ, и бюджета на община Кричим, приет с Решение 
№ 35, взето с протокол № 5 от 04.02.2020 г. на Общински съвет при община Кричим. 
Общата субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности се определя 
въз основа на приети от Министерския съвет стандарти за финансиране и натурални 
показат ели за съответната дейност.

Разходите за местни дейности са обезпечени с общинските данъчни и неданъчни 
приходи, трансферите за капиталови разходи, общата изравнителна субсидия и преходен 
остатък. Размерът на целевата субсидия за капиталови разходи и механизмът за неговото 
разпределение по общини се определят със закона за държавния бюджет за съответната 
година. Общата изравнителна субсидия за местни дейности е предназначена да осигури 
минимално равнище на местните услуги в общините. Механизмът за разпределението на 
общата изравнителна субсидия по общини се определя със закона за държавния бюджет 
за съответната година. Предвид недостатъчните разходни стандарти за държавно 
делегирани дейности -  функции „Общи държавни служби“, „Здравеопазване“, 
„Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, част от общинските приходи са 
насочени за дофинансиране на дейностите по тях.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮ ДЖ ЕТА ЗА 2020 ГОДИНА:

По прихода на държавните дейности са отразени преводите на общата допълваща 
субсидия § 3111 -  4 264 364 лв; § 6401 -  5 000 лв трансфер от ПУДООС; преведени по
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сметката на НУ „Васил Левски”; § 6105 Трансфери от МТСП -  36 262 лв -  средствата 
по програмите “От социални помощи към заетост”; §6101 Получени трансфери -  3 275 
лв в това число 100 лв от НСИ за преброяване на населението и 3175 от МОН; 1921 лв -  
СУ „П.Р.Славейков”; 1209 -  НУ „Васил Левски” и 45 лв -  ДГ „Ралица”.

По прихода на местните дейности са отразени: превода на изравнителна субсидия -

707 100 лв. §6101 -  644 726 лв трансфери, в това число:

1. АСП -  Лични асистенти 414 707

2. АПИ -  снегопочистване и ремонт III класна пътна мрежа 18 528

3 .Р А н аД Ф З 121825

4. АСП -  топъл обяд в у-я на извънредна с-я 43 587

5. М РРБ -О У П  46 080

Като приход от местни данъци и такси, е отразено изпълнението на имуществени 
данъци и общински такси за 31.12.2020 година. За отчетния период изпълнението на 
местните данъци и такси е:

№ Отчет към Начален Отчет към %
по

Приходи
31.12.2019

бюджет 31.12.2020 отчет
ред

2020 бюджет
2020

1. Имуществени данъци 476 872 524 200 501 291 96

2. Приходи и доходи от 
собственост

85 277 89 000 66 022 74

3. Общински такси 735 796 968 000 766 197 79

4. Постъпления от продажба 
ДМА

14 984 498 980 31 397 6

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОДИНА:

Касовото изпълнение на бюджета на община Кричим към 31.12.2020 г. по прихода и 
разхода, по функции и дейности и ИБС, както следва:

1. Държавни дейности - 4 303 408 лв.

2. Местни дейности - 2 363 105 лв.

3. Дофинансиране - 63 044 лв.

ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ -  СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ 
СЪЮЗ.
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1. ОП „Развитие на човешките ресурси” — проект „Осигуряване на топъл
обяд”

По прихода 31 221

§ 9501 Наличност 01.01.2020 г. 3 162

§ 6301 Трансфери (+) 28 059

По разхода

2. ОП „Наука и образование и интелигентен растеж”

31 221

По прихода 108 027

§ 6301 Трансфери (+)

§ 8803 Събрани средства и извършени плащания на средства от СЕС 
936-

108 963

По разхода 108 027

4. РА на ДФЗ -  проект „Реконструкция и рехабилитация на обшински пъг 
Кричим-Козарско”

По прихода 609 111

§ 9501 Наличност 01.01.2020 г. 12

§ 6301 Трансфери (+) 609 124

§ 7700 Получен заем /+/ 20-

§ 9507 Наличност 31.12.2020 г. 5-

По разхода 609 111

5. РА на ДФЗ -  проект „Рехабилитация на част от първостепенна 
ивторостспенна улична мрежа на град Кричим ”

По прихода 1 396 860

§ 9501 Наличност 01.01.2020 г. 653 048

§ 2408 Лихви 9

§ 6301 Трансфери (+) 734 495

§ 6201 Получен трансфер 740 154

§ 6202 Предоставен трансфер 734 495-

§ 7700 Получен заем /-/ 3 650

§ 9507 Наличност 31.12.2020 г. 1-

По разхода 1 396 860

5. РА на ДФЗ «Реконструкция на сграда за образование /кухненски блок-
столова/, основен ремонт на основен училищен копус -  28 класни стаи и
благоустрояване на дворното пространство на СУ «П.Р.Славейков», гр. Кричим,
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община Кричим», Етап 1 «Основен ремонт на основен училищен корпус -  28 класни 
и благоустрояване на част I-ва от дворното пространство на СУ «П.Р.Славейков», 
гр. Кричим, община Кричим»

По прихода 4 1
922

§ 6301 Трансфери (+) 442 194

§ 7700 Получен заем /-/ 3 630-

§ 9507 Наличност 31.12.2020 г. 396 641-

По разхода 41 922

6. «Реконструкция на сграда за образование /кухненски блок-столова/, 
основен ремонт на основен училищен копус -  28 класни стаи и благоустрояване на 
дворното пространство на С’У «П.Р.Славейков», гр. Кричим, община Кричим», етап
2 «Ремонт, оборудване и обзавеждане на

По прихода 4 000

§ 6301 Трансфери (+) 46 132

§ 9507 Наличност 31.12.2020 г. 42 132-

По разхода 4 000

7. ОПОС

По прихода 319 396

§ 6301 Трансфери (+) 332 082

§ 6201 Получен трансфер /ДДС/ 73 897

§ 9507 Наличност 31.12.2020 г. 86 583-

По разхода 319 396

III. Набирателна сметка - Чужди средства сметка /1724/

§ 9501 Наличност към 01.01.2020 10 927

§ 9507 Наличност към 31.12.2020 10 668

СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ

През отчетната 2020 година община Кричим обслужва един дългосрочен 
инвестиционен кредит и лизинг за закупуване на нов лек автомобил.

I. Решение № 187 , взето с протокол № 18 от 25.04.2017 г.; Решение № 198 , 
взето с протокол № 20 от 29.05.2017 г; Решение № 206 , взето с протокол № 22 от 
24.07.2017 г, Решение № 56, взето с протокол JVs 8 от 21.04.2020 г. на Общински съвет 
при община Кричим:
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1. Акценти дългосрочен кредит

- Вид на дълга -  дългосрочен

- Размер на дълга -  2 000 000 лв.

- Валута на дълга -  лева

- Обезпечение по дълга -  Договор за особен залог .

- Срок на погасяване на дълга -  25.11. 2028 г.

- Предназначение на дълга -  рефинансиране на дългосрочен общински дълг с цел 
осигуряване на финансов ресурс за собствен принос и недопустими разходи по условията 
на ОПОС 2007-2013 г., но необходими за цялостното изпълнение на инвестиционния 
проект и които са включени в общия бюджет по проект № DIR-5101116-9-43 
„Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на В и К мрежа и изграждане на ПСОВ 
град Кричим” по договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5101116-С010 по 
ОПОС 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от 
Кохезионния фонд на европейската общност, приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие 
на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”.

Лихвен процент -  3 %

- Лихвени плащания -  178 018 лв

- Общо неизплатена главница към 31.12.2020 г. -  1 530 000 лв.

2. За бюджетната година 2020 година - изпълнение

- Размер на кредита -  2 000 000 лв

- Размер на дълга към 01.01.2020 г. -  1 710 000 лв.

- Плащания по главница -  180 000

- Лихвен процент -  3 %

- Лихвени плащания 2020 г. -  50 692 лв.

- без такса

- без такса при предсрочно погасяване

- Лихви за забавени плащания -  4 %/+/

- Дълг към 31.12.2020 -  1 530 000 лв.

- Срок на погасяване -  25.11.2028 г.

И. Решение № 261, взе го с протокол № 30 от 30.01.2017 г. на Общински съвет 
при община Кричим -  лизинг на лек автомобил

1. Акценти дългосрочен дълг / реФинансиран краткосрочен /

- Вид на дълга -  дългосрочен

- Размер на дълга -  39 640 лв.

- Валута на дълга -  лева
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- Обезпечение по дълга — Договор за особен залог .

- Срок на погасяване на дълга -  25.06.2022 г.

- Предназначение на дълга -  закупуване на лек автомобил на лизинг.

- Лихвен процент -  4.8 %

- Лихвени плащания -  3 997 лв

- Общо неизплатена главница към 31.12.2020 г. -  16 246 лв.

2. За бюджетната годнна 2020 година - изпълнение

- Размер на кредита -  39 640 лв

- Размер на дълга към 01.01.2020 г. -  23 335 лв.

- Плащания по главница -  7 089

- Лихвен процент -  4.8 %

- Лихвени плащания 2020 г. -  804 лв.

- Без такса при предсрочно погасяване

- Лихви за забавени плащания -  35 %

- Дълг към 31.12.2020 -  16 246 лв.

- Срок на погасяване -  25.06.2022 г.

III. Безлихвен заем от ЦБ по програми на ЕС -  Оконнчателно плащане по 
проект № 16/07/0/00524/ 2018 г. „Реконструкция и рехабилитация на общински път 
PAZ1041/111-375 Бяга -  Исперихово/ - Козарско -  Граница общ. /Брацигово -  
Кричим/ Кричим - /111-866/ в участък от Граница общ./Брацигово -  Кричим/ до 
начало гр.Кричим”

1. Акценти краткосрочен дълг

- Вид на дълга -  краткосрочен

- Размер на дълга -  608 113 лв.

- Валута на дълга -  лева

- Обезпечение по дълга -  няма .

- Срок на погасяване на дълга -  15.04.2020 г.

- Предназначение на дълга -  окончателно плащане по проект.

- Лихвен процент -  0 %

- Лихвени плащания -  0 лв

- Общо неизплатена главница към 31.12.2020 г. -  0 лв.

2. За бюджетната година 2020 годнна - изпълнение

- Размер на кредита -  608 113 лв
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- Размер на дълга към 01.01,2020 г. -  0 лв.

- Плащания по главница -  0

- Лихвен процент -  0 %

- Лихвени плащания 2020 г. -  0 лв.

- Без такса при предсрочно погасяване

- Лихви за забавени плащания -  0 %

-Д ъ л гк ъ м 31.12.2020-0 лв.

- Срок на погасяване -  15.04.2020 г.

Формирането и изпълнението на годишните бюджети на община Кричим за 
предходните 2019, 2018 и 2017 година е аналогично на подробно представеното по-горе 
по отношение на бюджетната 2020 година.

От извършените анализи и оценки на общинските бюджети могат да бъдат направени 
следните изводи;

•  При планирането на общинските бюджети (в техните приходни и разходни части) 
са съобразени изискванията на действащата в страната нормативна уредба, касаеща 
публичните финанси (ЗДБРБ. Закона за публичните финанси, Решения на Министерския 
съвет и др.).

• Отчитани са изискванията и възможностите за осигуряване на: о по-висока 
събираемост на собствените приходи; о ограничаване на обема на просрочените 
вземания от данъчните и неданъчните приходи; о осигуряване на необходимия бюджетен 
ресурс за издръжка на дейности от сферата на бюджетните услуги; о увеличаване на 
обема на привлечения ресурс и на инвестициите с публичен характер и др.;

• В бюджетите на общината се планира ръст на собствените приходи.

•  Като недостатък на бюджетите е наличието на диспропорция между планираните и 
отчетените собствени данъчни и неданъчни приходи.

• В разходната част на бюджетите се залага стабилност в относителните дялове на 
средствата за издръжка на функции и дейности в сферата на образованието, социалните 
дейности, държавни служби и др.

В последните години динамиката по отношение размера на бюджета на общината е в 
посоката на увеличение. По приходната част Общината полага всички усилия за да 
постигне по-високи показатели по отношение на администрирането на собствените 
приходи. Тенденцията е към покачване на събираемостта на същите, както и към 
обвързване на качеството с цените на предлаганите услуги. Въпреки това. Общината има 
потенциални приходоизточници, доразвиването на които ще гарантира по-добро 
функциониране на бюджетния процес.

Изводи:

•  Зависимост на общинския бюджет от централната власт;
•  Липсата на достатъчен общински финансов ресурс за подготовката на проекти за 

финансиране, чрез инструментите на ЕС;
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♦ Недостатъчен административен капацитет за разгръщане на широка 
инвестиционна програма с привлечени средства и проблеми в координацията със 
структури в държавната администрация, с отговорности в усвояването на 
средства от ЕС;

♦ Дълъг период от кандидатстване по определени мерки до реализация на 
проектите;

1.12 . АНАЛИЗ НА 
жилищния <

СЪСТОЯНИЕТО
:е к т о р

НА CFJIH ЩН \Т А  МРЕЖА 1

Според Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 
г., гр. Кричим е от пето йерархично ниво.

Съгласно функционалната категоризация на общините и населените места, 
категорията на населеното място в община Кричим е четвърта.

Общините с центрове от пето йерархично ниво могат да бъдат включени в обхвата 
на т.н. „райони за целенасочена подкрепа”. Стимулирането на техните центрове е важно, 
за да могат да предлагат необходимите първични услуги на населението както и работни 
места извън земеделската функция.

Съгласно Наредба № 14 от 01.04.2003 г. за определяне на населените места в 
селски и планински райони, издадена от министъра на земеделието и горите и министъра 
на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 35 от 16.04.2003 г. община 
Кричим е определена като община от обхвата на селските райони в България.

Съгласно Наредба № 7 на МРРБ/22.12. 2003 г. за правила и нормативи за 
устройство на отделните видови територии и устройствени зони, по отношение на 
градоустройствената класификация на населените места, град Кричим се определя като 
„много малък град“.

Териториалната структура на община Кричим според вида територия се дели на 
урбанизирана, земеделска, горска, защитени територии, нарушени територии за 
възстановени и друг вид територии /територия заета от води и водни обекти, територия 
на транспорта и територия за добив на полезни изкопаеми/. Правилното използване на 
териториалните ресурси и природните дадености във всички аспекти и сфери на 
човешката дейности биха помогнали за развитие на общината. Географско 
местоположение, осигурява условия за сътрудничество със съседните териториални 
общности. Баланса на територията осигурява нормално функциониране на основните 
градски системи: обитаване, труд, комплексно обслужване, градска среда и транспорт.

Общата площ на урбанизираните територии в община Кричим е 124.99 ха или 
2.27% от общата й площ. От нея жилищната площ заема 105.89 ха, производствените 
терени 7.7 ха, обществено обслужващите терени заемат 4,52 ха, а площите на терените 
за спорт и атракции заемат 4.03 ха. Уличната мрежа в Кричим включва около 30 км, от 
които само 75% е с трайна настилка (асфалтова или паважна).
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Жилищната територия на град Кричим е 105.89 ха или 85% от територията на 
града. Застрояването на града е с преобладаващо с улично-квартална структура и 
индивидуални парцели. Едноетажните жилищни сгради заемат 53.1%, двуетажните -  
34.6%, триетажните -  9.7%, а четириетажните са 1%. Основната част от жилищния фонд 
е изграден след Втората световна война и значителна част от него се нуждае ог 
обновяване. Постройките са основно тухлени с бетонна плоча или с гредоред. По форма 
на собственост преобладават частните жилища.

Жилищният фонд в общината като цяло е остарял и амортизиран, което е 
предпоставка за слаба енергийна ефективност и лоши технически характеристики на 
значителна част от сградите. Външните стени на повечето стари сгради имат до пет пъти 
по-големи топлинни загуби в сравнение с нормите за ново строителство. В масовия 
случай сутерените и таванските плочи на съществуващия жилищен сграден фонд са без 
топлоизолация. Топлинните загуби през прозорците и балконските врати са над 50% и 
се дължат предимно на ниските топлоизолационни качества на използваната дограма и 
некачествен монтаж, лошото физическо състояние на фасадите на сградите и 
конструкциите. Ниската енергийна ефективност се дължи на липсата на изолации на 
покриви и стени, старо осветление с енергоемки светлоизточници, амортизирани 
отоплителни инсталации и др.

Голяма част от жилищния сграден фонд на община Кричим е построен до края на 
1969 г. — 1448 сгради или около 61%. Най-много сгради са построени от 1960 до 1969 г. 
-  общо 604 или 25%. Около 36% от сградите са от периода 1970-1999 г. Новите сгради, 
въведени в експлоатация след 2000 г. са само 66 или 3% от жилищния фонд на общината.

Таблица: Основни характеристики на жилищния фонд в община Кричим 2014-2018 г.

Показатели
Мерна

единица
2014 2015 2016 2017 2018

Жилищни сгради Брой 2371 2371 2371 2371 2371

По материал на външните стени на 
сградата

стоманобетонни Брой 43 43 43 43 45

панелни Брой 16 16 16 16 16

тухлени Брой 2164 2164 2164 2164 2163

други Брой 148 148 148 148 147

Жилища Брой 3279 3279 3279 3279 3279

По форма на собственост Брой 3279 3279 3279 3279 3279

Държавни и общински Брой 3 3 3 3 3

Частни на юридически лица Брой 10 10 10 10 10

Частни нз физически лица Брой 3266 3266 3266 3266 3266

По брой на стаите 3279 3279 3279 3279 3279

едностайни Брой 386 386 386 386 385
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двустайни Брой 835 835 835 835 834

тристайни Брой 1121 1121 1121 1121 1121

четиристайни Брой 584 584 584 584 586

петстайни Брой 186 186 186 186 186

с шест и повече стаи Брой 167 167 167 167 167

Полезна площ кв. м 223905 223905 223905 223905 223934

жилищна «в. м 184693 184693 184693 184693 184738

спомагателна кв. м 27585 27585 27585 27585 27575

площ на кухни кв. м 11627 11627 11627 11627 11621

Въведени в експлоатация 2 - - - 2

Сгради -  брой, в т.ч. Брой 2 - - - 2

Нови Брой 2 - - - 2

Разширени Брой - - - - -

Жилища - брой Брой 4 - - - 2

Полезна площ кв. м 493 - - - 188

Източник: Национален статистически институт

Извън града производствените терени са 45.17 ха съсредоточени предимно в 
промишлената зона северно от града. Като цяло производствените терени са 
недостатъчни за осигуряване на трудова заетост на населението. Зелените площи 
(паркове и градини) заемат 2.85 ха, които са недостатъчни защото на обитател от града 
се падат по 3 кв.м. при норматив 8 кв.м. на жител съгласно чл. 31 от Наредба № 7 от 22 
декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии 
и устройствени зони.

Към 2018 г. в община Кричим има 2371 жилищни сгради. Общият брой на 
самостоятелните жилища е 3279, с полезна площ 223 934 кв.м. и жилищна площ 184 738 
кв.м. Полезната жилищна площ на човек от населението за общината към 2018 г. е 23,37 
кв.м.

По брой на стаите преобладават двустайни и тристайни жилища -  общо 1955 броя 
или 60%. По вида на конструкцията 2163 сгради (около 91%) са масивни/тухлени, 45 
сгради са стоманобетонни, 16 панелни и 147 с други конструкции (в т.ч. кирпич).

По данни на НСИ за периода 2014-2018 г. в община Кричим са въведени в 
експлоатация 4 нови жилищни сгради с общо 6 жилища и полезна жилищна площ 681 
кв.м.

Община Кричим ежегодно разработва годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти -  общинска собственост на основание разпоредбите на чл. 8, ал. 9 
от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество в Община Кричим. Придобиването, 
управлението и разпореждането с имоти и вещи -  общинска собственост, се извършват
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под общото ръководство и контрол на Общинския съвет, който приема програмата за 
управление и разпореждане с имоти общинска собственост. Общинската програма цели 
финансовата стабилност и обезпеченост чрез генериране на приходи в общинския 
бюджет от събиране на наеми, приходи от концесии, право на ползване, продажби, право 
на строеж и други.

Изводи:

♦ Пространственото развитие следва да запази традиционната жилищна среда с 
обновяване на жилищния фонд и социалната инфраструктура.

1.13. АНАЛИЗ НА ВРЪЗКАТА НА ОБЩИНАТА СЪС СЪСЕДНИТЕ 
ТЕРИТОРИИ ИЗВЪН АДМИИИСТРАТИВНИГЕ Й ГРАНИЦИ, 
КОИТО МОГАТ ДА ВЛИЯЯТ НА РАЗВИТИЕТО Й

Най-значително влияние върху концепциите за пространствено развитие в Европа 
през последното десетилетие оказва Европейската перспектива за пространствено 
развитие (Потсдам, 1999 г.), която подновява темата за полицентризма и обвързването 
на населените места в мрежи, следвайки взаимодействията в една йерархична система от 
градове.

Националната концепция за пространствено развитие на Р. България за периода 
2013-2025 г. пренася този модел от Националната стратегия за регионално развитие 
2012-2022 г. чрез центровете и осите на развитие, като го обогатява и обвързва с 
устройството територията.

Основните приоритети на стратегия „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, са защитени в НКПР 2013-2025 г. посредством идеите за 
балансирано разпределение на приоритетите между урбанистичните центрове и 
териториите с добро социално-икономическо развитие и изоставащите, уязвими на 
демографски и икономически рискове територии и населени места.
Мотивите за този подход са свързани с констатациите за успешното развитие на средните 
градове, които предлагат различен мащаб и качество на живот, избягвайки някои от 
недостатъците на големите градове и метрополиите. В допълнение на това, 
полицентричната мрежа се подсилва и чрез целенасочената подкрепа за някои важни в 
пространствената структура на страната по-малки градове.

НКПР възприема подхода към селските и трансграничните райони на 
Териториалната програма на Европейския съюз (ТА 2020), която към полицентричното 
пространствено и интегрираното градско развитие добавя и загрижеността за опазването 
жизнеността на малките населени места.

Този диференциран подход е използван в предложенията за целенасочена 
подкрепа на малките градове и на по-големите села в селските райони и граничните 
територии и изграждане на прекъснатите връзки с тях, като същевременно с това отчита 
спецификата на различните селски и планински райони и достъпа до услугите, 
предлагани от средните градове.
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Карта: Градове -  центрове на растеж
Източник: НКПР

НКГТР не пренебрегва най-малките и най-много на брой градове и села от 5-то 
йерархично ниво, в което попада и община Кричим. Това са 139 бр. (38 села и 101 много 
малки градове) общински центрове, където се осъществява първичното обслужване на 
населението на общините и където са налични работни места извън селскостопанската 
заетост -  в сферата на социалните услуги, търговията, администрацията, промишленото 
и занаятчийското производство, образованието, културата.

Важно условие за свързаността с останалите селища в общините и достъпа до тези 
услуги са удобните, изградени и поддържани, комуникационно-транспортните връзки.

Основните пътни направления на TEN-T мрежата се формират от пътищата с 
международно и национално значение -  автомагистрали и първи клас, чиято дължина 
представлява 18,4 % от общата дължина на пътната мрежа в страната. Тези пътища 
осигуряват интеграцията на пътната мрежа на страната с тази на съседните страни и имат 
важно значение за интегрирането на територията както в национален, така и в 
европейски план.

Южен централен регион има предимството през територията му да преминава 
един от основните коридори на TEN-T мрежата, преминаващи през страната -  
„Ориент/Източно- Средиземноморски“ (железопътно и пътно трасе по направленията 
Видин-София-Кулата и София- Пловдив-Бургас/Свиленград (турска граница), както и 
други направления от основната и широкообхватната TEN-T мрежа.
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Фигура: Схема на TEN-T пътна мрежа в България 
Източник: Средносрочна оперативна програма за изпълнение на Стратегията за 

развитие на пътната инфраструктура в Р. България 2016-2020 г.

През територията на община Кричим не преминават пътища от широкообхватната 
европейска TEN-T мрежа.

Спрямо административно-териториалното деление на Република България, 
община Кричим се включва в състава на област Пловдив. Териториалната близост и 
традиционната свързаност на общината с областния град Пловдив, е благоприятно 
условие за удобен достъп до работни места, услуга, образование, култура и всички други 
ценности, които предлага големият град.

Характеризирането на община Кричим, като „Много малка община“ и фактът, че 
попада в зоната на активно влияние на Пловдив предполага действия по сдружаване с 
други общини, формиращи агломерационният ареал на Пловдив за общи действия в 
сферата на социално-икономическото развитие, опазването на околната среда, 
транспортната и създаване на съвместни туристически продукти.

Населението използва обслужващите функции на областния град в областта на 
образованието и здравеопазването, като ежедневно ученици от пети до дванадесети клас 
пътуват до гр. Пловдив. Оживеният обмен и пътникопоток между двете общини, както и 
стратегическото местоположение, което заема гр. Пловдив, както и установените добри 
контакти между общинските и областните администрации са предпоставка за реализация 
на съвместни проекти в областта културата и туризма.

Исторически формираните социално-икономически и пространствени връзки на 
град Кричим, като град-център със съседни населени места: с. Устина, с. Козарско, с. 
Куртово Конаре, обуславят факта, че същите попадат в зоната на активното влияние на 
гр. Кричим, поради което е целесъобразно предприемането на интегрирани 
териториални инвестиции именно със съседните на общината общини - община Родопи, 
община Стамболийски, община Брацигово и община Перущица. Благоприятно условие 
е и наличието на добра пътната инфраструктура, която осигурява удобна връзка със 
съседните общини.

Това от своя страна предполага търсенето на общ модел за териториално развитие 
за цялата група, който би позволил постигането на кумулативен растеж, ефект на
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мултипликатора /синергичен ефект/, при ефективното ползване на ресурсите, 
потенциалите и сравнителните предимства, както на община Кричим, така и на 
съседните общини, а също и тези, с които няма обща граница.

В новия програмен период за периода 2021-2027 година се предвижда всеки 
регион за планиране от ниво 2 да разполага с определен бюджет от европейските 
фондове, който да бъде насочен за реализиране на интегрирани териториални 
инициативи /ИТИ/. В подкрепа на изпълнението на съответната стратегия за развитие на 
региона ще се подават концепции за ИТИ, като концепциите, които ще получат подкрепа, 
ще се подбират от Регионалните съвети за развитие (РСР), в зависимост от приноса им 
за изпълнение на стратегията и съответствието с предварително разработени и утвърдени 
на национално ниво критерии за подбор.

Във фокуса на инвестициите ше бъде развитието на функционални зони на база 
на идентифицираните възможности в интегрираните териториални стратегии и в тази 
връзка приоритетно ще се насърчават интервенции, допринасящи за засилване на 
функционалните връзки между отделните територии и населени места.

Всяка концепция ще включва комбинация от взаимосвързани и допълващи се 
проекти, насочени към изпълнението на конкретна цел или приоритет от интегрираната 
териториална стратегия (ИТС) за развитие на съответния регион за планиране от ниво 2. 
Видът на проектите може да се различава според вида на инвестициите, бенефициентите, 
обхванатите територии или източниците на финансиране.

Задължително условие за получаване на подкрепа за конкретен проект ог 
концепцията по програмите, съфинансирани от ЕСИФ, е предвидените в проекта 
дейности да бъдат допустими по съответната програма.

Предвид предизвикателства на общините от ниво 5 съгласно Актуализираната 
НКПР, могат да се поставят и евентуални възможности за коопериране с други общини 
за изпълнение на съвместни проекти.

В този смисъл, екипът изготвил ПИРО, предлага следните направления за 
съвместно сътрудничество и коопериране на община Кричим:

4- Селски общини от област Пловдив -  областен център гр. Пловдив -  това са 
общините, които са обект на подпомагане по ПРСР 2021-2027 г.

На територията на област Пловдив това са всички общини без населено място с 
население над 15 хиляди жители.

Концепциите за ИТИ условно биха могли да се разделят на два вида: с 
териториална или със секторна насоченост.

Видовете мерки, които могат да бъдат подкрепени по ПРСР, са в следните области:
Програма за развитие на селските райони (ПРСР) и Стратегически план по общата 

селскостопанска политика 2021-2027 г. (СПОСП): Предвид закъснението в разработване 
на регламентите по ОСП, за периода 2021-2027 г. се предвижда преходен период, в който 
инвестициите ще се осъществяват по правилата на ЕЗФРСР за текущия период. 
Предвижда се в рамките на интегрирания териториален подход ПРСР и СПОСП да 
участват с инвестиции за дребна по мащаби инфраструктура и базови услуги за 
населението в селските райони, но изпълнявани на територията на селските общини.

Във фокуса на концепция за ИТИ може да бъде поставена и територията на една 
или няколко пътни отсечки, подобряващи градско-селските връзки и насърчаващи 
трудовата мобилност, като осигуряват свързаност и достъпност на населението от по- 
малките населени места до по-големи административни или икономически центрове, 
какъвто е град Пловдив, който е притегателен център за трудовите ресурси от съседните 
общини.

В зависимост от конкретната територия и нейните потенциали такива инвестиции 
могат да бъдат включени в концепция като се комбинират с мерки, свързани с
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индустриална зона, туристически атракции, образование, здравеопазване, социални 
услуги и др.

Концепции за ИТИ, свързани със специфичен потенциал на територията на 
няколко селски общини с големи горски територии, могат да включват от една страна 
мерки за насърчаване на туризма (екопътеки, обозначаване на планински туристически 
маршрути, велотрасета), а от друга страна -  мерки за оползотворяване на икономическия 
потенциал на горите и опазване на околната среда чрез подпомагане на местни 
предприятия, създаване на планове за устойчиво управление, мерки за защита от пожари 
и т.н. В подготовката и изпълнението на такава концепция могат да се включат както 
общини, така и регионални органи, отговорни за управлението на съответните горски 
територии (когато те са част от национален парк ), НПО и др.

Освен че могат да бъдат насочени към оползотворяване на потенциала на 
териториите концепции за ИТИ могат да адресират и конкретни нужди на населението. 
В концепция за ИТИ би могло да се предвиди модернизирането на образователна 
инфраструктура на територията на няколко населени места, общини или области, чиито 
ученици да се възползват на разменни начала от подобрената инфраструктура.

Като меки мерки биха могли да се включат дуално обучение, квалификация на 
персонала, разработване на единна мрежа в т.ч. и електрони платформи, споделянето на 
учебни материали и добри практики, включително в областта на монтесори 
педагогиката. В партньорство за концепция от подобен тип биха могли да участват 
общини, училищата, НПО, АСП, МОН, РУО-Пловдив и др..

Допустими бенефициенти в рамките на ПРСР 2021-2027 са партньорства, 
включително някои или всички от изброените по-долу:

1. държавни органи, областни администрации и общински власти;
2. представители на гражданското общество - неправителствени организации, 

организации на работодатели и на синдикати, фондации;
3. бизнес - представители на големи предприятия, представители на малки и 

средни предприятия и др.;
4. научна общност - представители на университети, Българска академия на 

науката, Селскостопанската академия и др.;
5. сдруженията на собствениците на жилища в многофамилни жилищни сгради;
6. други заинтересовани страни на местно ниво.

Процесът на подбор на концепции за ИТИ ще се осъществява от Регионалните 
съвети за развитие (РСР) на два етапа въз основа на делегирани правомощия от страна 
на Управляващия орган на съответните програма.

Първата фаза на подбора ще се извършва от експертния състав на РСР и включва 
следните елементи: степен на обществената подкрепа на концепциите за ИТИ и 
административно съответствие, допустимост и качеството на концепциите за ИТИ.

Втората фаза на подбора се извършва от широкия състав на РСР, в който участват 
и представители на заинтересованите страни от съответния регион по определени 
критерии и гласуване с „да“ или „не“ за всяка концепция.

Концепция за ИТИ за подобряване на здравното обслужване на населението може 
да включва проекти за подобряване на здравна инфраструктура или меки мерки за 
здравните работници, съчетани с мерки за осигуряване на свързаност и достъп на 
населението до съответните здравни обекти, осигуряване на хосписи, мерки за 
подобряване на здравната култура на маргинализирани групи, меки мерки за обмяна на 
опит или провеждане на публични кампании по здравни въпроси,

Неоползотворени пространства могат да бъдат поставени и във фокуса на 
концепция за ИТИ за подобряване на физическата активност на населението,
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рекреационни мерки или туристическа атрактивност на областта, насочени към 
територията и населението на няколко общини от областта, като се финансира 
регенерация на площите и превръщането им в паркови пространства и/или спортна 
инфраструктура.

Тези мерки могат да се съчетаят с подобряване на достъпността чрез мерки за 
насърчаване на социалното включване чрез осигуряване на средства за спортни 
активности на деца и младежи или хора от уязвими групи, мерки за осигуряване на 
достъп до спортните съоръжения на училища от няколко различни населени места.

Наличието на стара неизползвана производствена база или други 
неоползотворени урбанизирани територии, която се характеризира с незадоволителна 
физическа среда могат да се окажат потенциал за развитие, като се поставят във фокуса 
на концепция за изграждане и обновяване на няколко индустриални зони в областта, 
които може да облагодетелстват територията на цялата област и които ше 
облагодетелстват населението и бизнеса на няколко общини и/или области.

Такава концепция може да включва инвестиции в инфраструктура за създаване на 
нови производства, облагородяване на територията и обновяване или изграждане на 
необходимата техническа инфраструктура, включително електро-, газо- или 
водоснабдяване, подкрепа за образователни институции за осигуряване на необходимите 
кадри, осигуряване на транспортна свързаност, включително рехабилитация на пътища 
или осигуряване на градски и междуградски транспорт за насърчаване на трудовата 
мобилност и градско-селските връзки, подкрепа за научно-изследователска дейност, 
свързана с производствата в зоната, подкрепа за обучения или за наемане на кадри, 
подкрепа на социални предприятия за производствена дейност или търговия във връзка 
с наличните производства в зоната.

По това направление биха могли да се търсят възможности за осъществяване на 
по-големи инфраструктурни проекти в регионалните сдружения за управление на 
отпадъците, ВиК -  сектора, развитие на индустриалните зони.

Източник: Интегрирана териториална стратегия за развитие на ЮЦР

4- Община Кричим -  съседни селски общини
Взаимодействието следва да бъде насочено предимно в следните направления:
- доизграждане и у съвършен ствуване на техническата инфраструктура;
- доразвитие на междуобщинското транспортно обслужване;
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- организиране на съвместни бизнес мероприятия и изграждане на малки и средни 
предприятия за преработка на селскостопанска суровина от етерично-маслени култури, 
винарство и мебелна промишленост.

- взаимно оползотворяване на природните, човешките и финансови ресурси за 
реализацията на съвместни обществено значими проекти.

Специален фокус на взаимодействие при осъществяване на мерките следва да 
бъде насочен и към създаване на условия за насърчаване на ученето през целия живот, 
по-специално на гъвкавите възможности за повишаване на квалификацията и 
преквалификацията за всички.

Мерките за стимулиране на заетостта в региона и увеличаване на включването на 
лицата, които са извън пазара на труда, да бъдат насочени към:

-  укрепване на регионално диференцирана активна политика на пазара на труда;

-  обновяване и модернизация на учебни програми в приоритетни професионални 
направления, в партньорство с бизнеса, в съответствие с нуждите на пазара на труда;

-  подпомагане на социално-икономическата интеграция на групите в 
неравностойно положение, които в повечето случаи са в риск от социално изключване и 
изпадане в бедност;

-  нови форми на заетост, свързани с настъпилите социални, икономически и 
технологични промени, налагащи обучение за придобиване на ключови компетентности, 
дигитални и преносими умения, чиято цел е по-лесно адаптиране на работната сила към 
новите форми на заетост.

Важен акцент е продължаване на инвестициите в ключови умения на хората. 
Особено належащо е преодоляването на ниското ниво на компютърни и цифрови умения 
на човешките ресурси, което препятства широкото използване на ИКТ и базираните на 
тях услуги.

В Интегрираната териториална стратегия за развитие на ЮЦР, се планира се на 
териториално ниво, чрез използване на подхода на Интегрирани териториални 
инвестиции (ИТИ), да бъдат реализирани следните групи дейности:

• Създаване на условия за достъп до образование чрез преодоляване на 
демографски, социални и културни бариери

• Комплексни програми на общинско ниво за десегрегация на 
училищата, превенция на вторичната сегрегация и против 
дискриминацията.

Дейностите в рамките на подхода ИТИ ще се реализират въз основа на 
интегрирани концепции, които ще бъдат изготвяни и изпълнявани в партньорство между 
различни местни заинтересовани страни (общини, НПО, образователни институции и 
т.н.), с оглед постигане на максимален ефект върху съответната територия. Подходящо е 
тези дейности да бъдат организирани в рамките на отделните области на региона, 
доколкото има определена териториална специфика.

Благоприятен факт е, че Община Кричим попада в групата от 29 общини за ЮЦР, 
през територията на която преминават пътища с регионално значение. Главните функции 
на този вид пътища са да осигуряват връзките между големите административни и 
икономически центрове в регионите, както и между самите региони, като съдействат за 
интеграцията им. Връзките на по-голямата част от общинските центрове с областните 
градове също са част от функциите на пътищата II и III клас. Същевременно те имат за 
задача да доведат трафика до автомагистралите и пътищата I клас и служат като 
преразпределители на трафика по пътните артерии с национално и международно 
значение.
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Специфичното географско разположение на територията на община Кричим -  на 
границата между три области: Пловдив, Пазарджик и Смолян, я превръщат във важен 
транспортно-комуникационен център.

Като важен инструмент за насърчаване, инвестициите в индустриалните зони се 
превръщат във важен елемент на държавната и местна политика.

Предвижданията на община Кричим отразени и в Интегрираната териториална 
стратегия за развитие на Южен централен регион за периода 2021-2027 г., за 
продължаване доизграждането на съществуващите и създаването на нови индустриални 
зони и терени, в т.ч. Индустриална зона „Кричим“, ще допринесе значително за 
икономическия растеж на общината при отчитане на специфичното й местоположение и 
транс п ортно- комуни каци онни връз ки.

Осъществяването на съвместни проекти и инициативи между съседните общини 
могат да подобрят качеството на живот и работната среда, достъпа до основните услуги 
и създават нови възможности за повишена регионална конкурентоспособност и 
устойчиво развитие.

Такива могат да бъдат в сферата на отпадъците за осигуряване на подготовка за 
повторна употреба и поправка на отпадъци -  изграждане на центрове за повторна 
употреба, включително площадки за строителни отпадъци, което е много необходимо за 
територията на общините.

Мерки за реализация чрез ИТИ са идентифицирани и за биологично разнообразие, 
за превенция и управление на риска от наводнения и свлачища, зелени мерки в градска 
среда и др.

Карта: Възможности за сдружаване на общини за прилагане на интегрирани 
териториални инвестиции

Източник: Интегрирана териториална стратегия за развитие на ЮЦР

Към момента на разработване на ПИРО на община Кричим за периода 2021-2027 
година, на територията й не се изпълняват и не се планират за изпълнение 
инфраструктурни проекти с регионално и национално значение.

Ако през новия програмен период бъдат стартирани инфраструктурни проекти 
със значение за общинската икономика, препоръчително е този раздел от ПИРО на 
община Кричим да бъде актуализиран.
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II1.14. SWOT-анализ

Най-агрегирано силните страни и слабостите, благоприятните възможности и 
заплахите за развитие на общината могат да бъдат обобщени в синтезиран SWOT-анализ.

SWOT-анализът като качествен аналитичен и прогностичен метод дефинира 
действието на вътрешните и външните фактори за развитие на територията и 
възможностите за избор на подходяща стратегия за постигане на целите на ПИРО. При 
разработването на SWOT-анализа, спазвайки принципа за интегриран подход, отделните 
му елементи са разгледани в тяхната цялост и взаимодействие. SWOT-анализът е 
обективно следствие от социално-икономическия анализ и представя в обобщен вид 
изводите от проучването на състоянието и потенциала за развитие на общината. Той 
служи за основа при обосноваването на конкретни цели, приоритети и мерки в 
стратегическата част на ПИРО.

Изготвеният SWOT анализ конкретизира аналитичните изводи от актуалното 
състояние на територията, наличните потенциали за развитие и съществуващите 
проблеми. Направената взаимообвързана оценка показа вътрешните за територията 
силни и слаби страни, както и външните за общината възможности и заплахи,

Силните страни са най-важните разполагаеми ресурси, умения, достижения или 
други предимства, които има завоювани общината, те са отличителната компетенция, 
която дава сравнително предимство.

Слабите страни представляват обективните и субективните ограничения (недостиг на 
ресурси, умения, способности и др.), които възпрепятстват прогресивното развитие на 
общината до сега и ако не се отстранят, могат да повлияят отрицателно и върху бъдещото 
й развитие.

Възможностите са съвкупност от систематизирани бъдещи благоприятни елементи 
на външната и вътрешната среда, които ще влияят положително върху бъдещото 
социално-икономическо развитие на общината, а заплахите са онези неблагоприятни 
елементи на вътрешната и на външната среда, които могат да ограничат, а в някои случаи 
и да спрат бъдещото развитие на цели отделни сектори от социално- икономическото 
развитие на общината.

Настоящият анализ разглежда четири фактора (силни страни, слаби страни, 
възможности и заплахи), които да предоставят необходимата рамка за изготвяне на 
организационната стратегия и посока на развитие на община Кричим.

Проведеното изследване по тематични направления, по сектори и териториални 
нива позволява да се систематизират основните предимства, недостатъци, възможности 
и заплахи в SWOT анализ, който да послужи за определяне на насоките за развитие, 
паралелно с процеса на професионални и публични консултации. Актуализирането на 
изходната информация, въз основа на която е проведен социално-икономическия анализ 
в този кратък период не е довело до някакви съществени промени в състоянието и в 
тенденциите на развитие на общините, областите и регионите за планиране от ниво 2 в 
Република България.

Промените в икономиката, в здравеопазването и образованието, в културата, 
спорта и общественото обслужване, в начина на работа, в социалното поведение и 
взаимоотношения, в използването на публичните пространства и сгради, ще се отразят
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през следващата година, когато ще има и по-надеждни данни за различните сектори и за 
последиците от пандемията Covid - 19.

При разработването на SWOT-анапизът е приложен принципа на интегриран 
подход, като документално проучване се комбинира с резултатите от проведените 
анкетни проучвания:

Таблица: SWOT анализ

•  Периферно положение на общината по 
отношение на водещи административни, 
икономически, обслужващи центрове, на 
висококласни транспортно- 
комуникационни и логистични трасета и 
центрове, отдалеченост от трасета на 
висококласни пътища от РПМ;
•  ниска степен на проученост и
документиране на археологическите и 
архитектурно-строителните обекти на 
територията на общината; затруднена или 
липса на физическа достъпност до голяма 
част от обектите

•  ограничени собствени финансови ресурси 
с инвестиционно предназначение;

•  негативна демографска тенденция -  
застаряване и намаляване на населението в 
общината;

• липса на възможности за професионална 
реализация на младите хора;

► Богато природно и културно наследство, 
благоприятен микроклимат и разнообразен 
ландшафт, създаващи условия за развитие на 
различни форми на туризъм;

► Наличие на множество недаижими културни 
ценности от национално, регионални и местно 
значение

► Благоприятно географско положение и 
наличие на добри транспортно-комуникационни 
връзки със съседните населени места и гр. 
Пловдив;

► Развита електропреносна,
телекомуникационна и пощенска мрежа;

► Опит и традиции в дървообработването;

► Наличие на екологично чисти територии, 
благоприятен климат, богато биоразнообразие;

► Благоприятна среда за разви гие на културни и 
творчески индустрии;

► Липса на ярко изразени екологични проблеми, 
сериозни източници на замърсяване и 
увреждания на околната среда, застрашаващи 
човешкото здраве;

• Отчасти амортизиран сграден фонд 
(жилищен, промишлен, публичен), с ниска 
енергийна ефективност,

• Слабо развитие на туристическата 
инфраструктура -  малък брой и ниска 
категория на местата за настаняване;

• физически остарял сграден фонд на 
обектите на здравеопачването, общинския 
младежки дом и читалището;

► Опит и традиции в растениевъдството и 
жи вотновъдството;
Благоприятни почвено-климатични условия за 
развитие на земеделието;

•  Ниска конкурентоспособност на 
местните продукти от хранително вкусовата 
и дървообработвателната промишленост;
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► Развита, диверсифицирана икономика, 
доминирана от преработвателна индустрия;

► богато историческо, духовно и културно 
наследство

► Увеличен брой предприятия и увеличена 
стойност на приходите на предприятията през 
последните 5 години;

► Наличие на квалифицирани кадри в 
социалната сфера, добре функциониращи
структури, предоставящи разнообразни социални 
услуги;

► Изграден капацитет за привличане и 
реализиране на проекти с европейско
финансиране.

► компактна структура на града, нискоетажно 
строителство и равномерно разпределение на 
жилищните обекти

► изградена газопреносна мрежа в гр. Кричим и 
индустриалната зона

► управлението на отпадъците е добре 
организирано чрез РСУО - Пловдив и
изградената площадка за компостираща 
инсталация за биоразградими и зелени отпадъци.

► достъп но и адекватно на нуждите на 
гражданите административно у правление

► изцяло изградена канализационна мрежа и 
ПСОВ -  гр. Кричим, 100% доизградена и 
рехабилитирана водопроводна мрежа

► По-добро икономическо състояние на 
общината в сравнение с голямата чат от 
общините в страната;

► наличие на обособена индусгриална зона

► наличие на добре развити обекти на спортната 
инфраструктура -  общинска собственост, 
включително и площадки за спорт на открито

• Липса на координирани усилия за 
р;13работване, предлагане и промотиране на 
комплексен туристически продукт;

• Липса на достатъчен финансов ресурс за 
опазване и поддържане на културно- 
историческото и духовното наследство;

• Продължаващо намаляване на учениците 
и децата в образователните заведения;

•  неразвити партньорства между публичния 
и частния сектор, липса на практика за 
използването на ПЧП като инструмент за 
общинско развитие;

•  Липса на организирани пазари, борси, 
изкупвателни пунктове.

•  ниска икономическа активност и висок 
дял на населението с ос но в но и по-ниско 
образование, в т.ч. при безработните около 
50 %.

•по-ниско заплащане от средното за 
страната и областта.

•  липсва изградена инсталация за 
строителни отпадъци и нисък дял на 
разделно събраните отпадъци;
Нисък дял на материално рециклиране на 
битовите отпадъци.

•  недостатъчен административен капацитет

•ограничено предлагане на електронни 
услуги.

• неразработени туристически ресурси.

•сравнително ограничени възможности за 
развитие на големи индустриални терени 
на територията на община Кричим.

• остаряла материална база за спорт и 
спортни занимания.
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•  недостатъчно финансиране на спортните 
► общината е основен доставчик на социални обекти, събития и дейности за поддържане 
услуги за населението. на укрепваща здравето физическа

активност.

Възможности
оо Осигуряване на необходимия финансов ресурс 
от национални и международни програми за с продължителни 
реализация на проекти на територията на последствия от COVID19; 
общината;

оо Стимулиране предлагането на иновативни о Продължителна икономическа криза,
продукти и услуги от икономическите субекти, допълнителен спад на икономическата
развиващи дейност в община Кричим; активност и намаляване на заетостта;

оо Запазване и развитие на утвърдените сектори 
на икономиката, чрез технологично обновяване 
и насърчаване на иновациите:

оо Създаване на пакет от стимули и мерки за 
привличане на инвестиции и подпомагане на 
малкия и среден бизнес;

оо Развитие на културни и творчески индустрии;

оо Развитие на комплексен туристически продукт 
на базата на доброто съчетание на антропогенни 
фактори и богати природни ресурси. 
Популяризиране на дестинация Кричим

о Продължаващо нам&гтяване и застаряване 
на населението;

о Продължаващата тенденция към 
увеличаване на броя на регистрираните 
безработни в Бюро по труда през годините

о Нестабилна, често променяща се данъчна 
и осигурителна политика на държавата;

о Неблагоприятни миг рационни процеси;

оо Използване на наличния финансов ресурс, вкл. 
през следващия планов период за подобряване 
на енергийната ефективност на публичния, 
производствения и частния сграден фонд;

о нарастване броя на хората с необходимост 
от „социални услуги1' и трайна социална 
изолация;

со подобряване на снабдеността на населението с 
високоскоростен интернет;

со Изграждане и развитие на публично-частни 
партньорства;

о Продължаващи негативни тенденции, 
свързани със здравното състояние на 
населението и липса на интерес за 
физическа активност при подрастващите;

о слаба активност на НПО и бизнеса за 
местно развитие и усвояване на средства от 
еврофондове и програми.;
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со Разработване на общинска стратегия за 
привличане на инвестиции;

оо Междуобщинско сътрудничество за 
реализация на ключови инфраструктури» 
проекти за региона;

оо разработване на нов ОУП като инструмент за 
провеждане на пространствената политика на 
общината;

оо Запазване доброто състояние на околната 
среда с цел развитие на общината като 
туристическа дестинация;

о Задълбочаваща се амортизация на 
сградния фонд и нарастване броя на 
опасните сгради;

о липса на проектна готовност за обекти на 
енергийната инфраструктура и сградния 
фонд.

о Климатични промени и произтичащите 
заплахи свързани с тях;

о Липса на постоянен контрол по 
огношение опазването на компонентите на 
околната среда;

оо Развитие на биоземеделие и подобряване на 
почвеното плодородие;

оо Разкриване на нови социални услуги;

оо Продължаващо възстановяване и 
модернизация на спортните бази и откриване на 
нови спортни обекти.

о влошаване на инвестиционната активност 
и опасност от липса на инвеститори в 
следствие на негативните тенденции на 
икономическите индекси на страната;

о по-добри възможности за реализация на 
младите хора извън общината;

о Невъзможност на общинския бюджет да 
осигури необходимото съфинансиране при 
усвояването на средствата от ЕС.

оо Въвеждане на екоиновации в сектор отпадъци“ о остаряла техническа база

оо повишаване на административния капацитет, 
внедряване на добри практики и обмяна на опит 
чрез между общински, национални и
транснационални проекти

оо провеждане на целенасочена политика за 
подкрепа на млади семейства и стимулиране на 
раждаемостта.

со засилване ролята на първичната медицинска 
помощ и профилактика на здравето на 
населението

о неблагоприятно влияние на климатичните 
промени и поява на рискове в резултат на 
непредвидими природни бедствия

о продължаваща емиграция на млади 
специалисти.

о липса на достатьчно финансов ресурс за 
модернизация на здравната инфраструктура 
и материално-техническата база.
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о ниско ефективно използване на 
оо Изграждане на възобновяеми енергийни енергийните ресурси в индивидуални 
източници; отоплителни уреди, използващи дърва и

в ъ г л и щ а  з а  о г р е в  н а  д о м а к и н с т в а т а .

оо Подобряване на атрактивността на
образователния процес чрез прилагане на о Увеличена зависимост от 
модерни и интерактивни програми за републиканския бюджет 
образование и обучение;

На базата на резултатите от SWOT-матриците по-горе може да се изведе 
стратегията за развитие за периода 2021-2027 г.

Стратегията на общината следва да бъде насочена към използване силните страни 
на общината, за да се неутрализират рисковете и опасностите, да се извлекат ползи от 
външните благоприятни възможности и да се намалят слабостите.

Част от препоръчителните мерки са насочени към изпълнение на иновативни 
проекти и програми и нови области на въздействие, надграждане на инфраструктурата, 
оказване на въздействие върху нови целеви групи и обучения за повишаване на 
квалификацията на човешките ресурси.

1.15. ОПИС ЛИ ИК НА ВЗАИМОВРЪЗКИТЕ НА АНАЛИЗА С 
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЕ ХОРИЗОНТАЛЕН СОЦИАЛНО- 
ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА РАЙОНИТЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО, 
ИЗГОТВЕН ОТ „НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ“

Целта на провеждането на хоризонталния социално-икономически анализ на 
районите на национално ниво, изготвен от „Национален център за териториално 
развитие“ ЕАД, е посредством извеждането на данни от редица официални източници, 
техния задълбочен анализ и обобщаване да се сформира цялостна визия за проблемите и 
предизвикателствата, пред които са изправени всеки български регион, община и 
населено място. От направените изводи и обобщения, вследствие на анализа, са изведени 
определени мерки и национални цели, специфични за всяка сфера от социалния и 
икономическия живот на регионите, общините и населените места в България. Търсенето 
на взаимовръзките между общинското и регионалното развитие с поставените 
национални цели в различните сфери на обществения живот е обусловено от 
необходимостта да бъдат взе ги предвид данните от всяка община в България и нейния 
принос към постигането на националните цели за развитие. Този подход на постоянно 
проследяване на текущото състояние на общините и регионите чрез представяне на 
сравнителни анализи подсигурява възможност за експертно ориентиране в национален 
план и съставяне на актуален синтезиран профил на страната. Предпоставя и възможност 
за своевременно извеждане на необходимите препоръки за подобрения във всички сфери 
на общесгвения живот - при ясно и актуално отчитане на основни предимства, 
недостатъци, силни и слаби страни.

Трите основни типа територии, изведени в националния модел, са централните 
урбанизирани територии и периферните слабо урбанизирани територии, допълнени с 
природните неурбанизирани територии без населени места. Централни според НКПР са 
териториите на общините с центрове големи и средни градове от 1-во, 2-ро и 3-то ниво 
и съседните им общини, попадащи в техните агломерационни ареали -  48 бр. общини. 
Те обхващат 26,6% от националната територия и 64% (4 714 187 души) от населението. 
Тяхно предимство, за разлика от периферните райони, е възможността за сравнително
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близък и удобен достъп до работни места, услуги, образование, култура и всички други 
ценности, които предлагат големите градове. В централните територии се наблюдава 
висока степен на концентрация и урбанизация. Периферни са териториите на останалите 
общини с центрове от 4-то и 5-то ниво -  216 бр. общини, които обхващат 73,4% ог 
националната територия и 36% (2 650 383 души) от населението. Те са отдалечени от 
големите градове и от предлаганите в тях услуги и работни места. В периферните райони 
степента на концентрация на функции и дейности и степента на урбанизация са 
значително по-ниски. Периферните територии в страната са външни крайгранични 
периферии и вътрешни периферии. Централните и периферните територии покриват 
формалните териториални единици -  общините и по този начин разпределят помежду си 
цялата територия на България.

През 2019 г. за категоризация на общините по степен на урбанизация е възприет 
нов подход. Използвана е европейската методика за определяне на градско-селска 
типология, развита съвместно от ОИСР и ЕК. Съгласно тази методика общините са 
разпределени в три категории:

о Силно урбанизирани общини (централни) -  общини на голям град (city), при 
които над 50% от населението е в населени места над 50 хил. жит. или общините 
са с центрове градове над 50 хил. жит, 

о Средно урбанизирани общини (междинни) -  на среден град (town), при които нац 
50% от населението е в населени места от 5 до 50 хил. жит. или общините са с 
центрове градове от 5 до 50 хил. жит. 

о Слабо урбанизирани общини (периферни) -  на малък град или село (rural), при 
които над 50% от населението е в населени места под 5 хил. жит. или общините 
са с център град под 5 хил жит.

По този начин моделът се променя с въвеждането на категорията “междинни” 
общини заедно с “централни” и “периферни”. Критерият за ценгър на централните 
общини нараства от 30 хил.д. на 50 хил.д. и така се намалява обхватът на централните 
общини за сметка на появилите се междинни общини.

Социално-икономическият анализ на районите на Република България (Анализа на 
районите) представя настъпилите промени за периода 2014-2020 г. в икономическото, 
социалното, демографското, инфраструктурното развитие и състоянието на околната 
среда и очертава основните тенденции в тях. Също така дава прогнози за развитието им 
до 2027 г.

Той е структуриран в 3 основни части.
Първата част обхваща териториалния анализ на развитието по тематични 

направления и ключови характеристики по три основни теми - темата за урбанистичното 
развитие, териториалните аспекти на секторните политики, административния капацитет 
за провеждането им и за изпълнение на проекти.

Втората част акцентира върху сравнителния анализ на социалното, икономическото, 
демографското и екологичното състояние и развитие и инфраструктурното осигуряване 
на районите, областите и общините. Във всяко тематично направление са проследени 
промените, настъпили в резултат на прилаганите европейски и национални политики и 
програми и са систематизирани изводи за въздействието на външни и вътрешни фактори, 
за установените трайни тенденции и възможностите за преодоляване на проблемите.

Третата част обобщава синтезираните изводи от първите две и ги надгражда с 
интегриран национален профил. Съдържанието на втората и третата част, както и 
резюмето на анализа припокриват темите, изследвани от ПИРО. Това е първата 
взаимовръзка между ПИРО и Анализа на районите -  съдържанието.

ПИРО отчита стратегическите насоки за развитие, съдържащи се в стратегическите 
и планови документи от по-високите йерархични нива. По такъв начин той е свързан с 
цялостната система на стратегическото и планово програмиране в страната. От това 
произтича и едно от методическите изисквания при разработване на стратегията на



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

ПИРО (в неговата целева част), а именно формулираните цели и приоритети на ПИРО да 
отчитат целите и приоритетите, заложени в стратегически и планови документи от по- 
високо йерархично ниво.

В конкретния случай, това се отнася за „Интегрираната регионална стратегия за 
пространствено развитие на Южния Централен регион за планиране“. Същевременно 
изискването за формулиране на приоритетите и целите на ПИРО е да не се пренасят 
механично приоритетите и целите на Интегрираната регионална стратегия в целевата 
част на ПИРО 2021-2027. Корелацията изисква да се отчитат специфичните особености 
и оценките за разполагаемите ресурси и потенциали на община Кричим. 
Реалистичността на приоритетите и целите, както и на конкретизиращите ги мерки, 
изисква от една страна да се отчита базовото състояние и от друга - възможностите за 
осъществяване на планираните положителни промени.

Общинската политика за развитие на община Кричим в програмния период 2021 -2027 
г. следва да е в унисон с регионалната и със секторните политики за развитие на страната 
и на Южния Централен регион, отразени в „Националната програма за развитие на 
България -  2030“ и в „ Интегрираната регионална стратегия за прос гранствено развитие 
на Южния Централен регион -  2021-2027 г

Темите в Анализа на районите, особено в частите за демография, социапно развитие 
и икономика, са проследени чрез ключови показалите, които са използвани в ПИРО 
Кричим за открояване на местните характеристики. Това спомага за сравнението на часг 
от изводите направени в Анатиза на районите и този за целите на ПИРО.

Допълнително по отношеиие на демографските показалите, при изготвяне на ПИРО 
Кричим, са съпоставяни с тези на областно и национално ниво. за да могат да се 
проследят взаимовръзките между тях. Този подход дава възможност за бързо очертаване 
на взаимовръзката между двата анализа -  къде има припокриване (т.е. изводите за 
Кричим са валидни и за национално/регионално ниво), къде се отчита разминаване (т.е. 
заключенията за община Кричим са по-негативни или обратното -  благоприятни).

ПИРО като част от системата от стратегически документи интегрира регионалното и 
пространственото развитие и служи за определяне на актуалните проблеми, нуждите и 
потенциалите за развитие на община Кричим, които се отчитат при разработването на 
инвестиционни програми и финансови инструменти, включително съфинансирани от 
фондовете на Европейския съюз. В унисон с тях е и планирането и изпълнението на 
интегрирани подходи за териториално и градско развитие и на местни инициативи, 
допринасящи за постигане на националните цели и приоритетите за регионално и местно 
развитие.

Териториален обхват: ПИРО Кричим се изработва за цялата територия на 
общината като са определени зоните за прилагане на интегриран подход за 
удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за 
развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини. Анализът на 
икономическото, социалното и екологичното състояние, на нуждите и потенциалите за 
развитие се изготвя за територията на цялата община. В тази връзка е описан 
териториалният обхват на общината.

Анализът взема под внимание и всички съседни територии в рамките на съседни 
общини, които поради съответните си специфики могат да окажат въздействие върху 
развитието на граничните общински територии, включени в обхвата на ПИРО.

В синтезиран вид, анализът отразява спецификата на Община Кричим и на тази база 
в стратегическата част се обосновава предлаганият подход за развитие за периода 2021 - 
2027 г.



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

Като ртзултат от анализа се идентифицират конкретните за общината проблеми, 
правят се изводи и се посочват тенденциите за развитие на общината, като се отчитат 
характеристиките на вътрешния й потенциал за развитие.

Времевият обхват  на социално-икономическия анализ покрива предходния 
програмен период от 2014 до 2019 г. и зависи от наличната информация по определени 
показатели. За анализа се установят настъпилите промени в обшото икономическо, 
социално, демографско, инфраструктурно развитие и състояние на околната среда в 
периода 2014-2020 г.

Методиката за изготвяне на анализа, освен документално проучване на база 
наличните източници на информация, са включени и теренни проучвания (на място, чрез 
анкети илн фокус групи) на специфичните характеристики на отделните територии, 
населени места или части от тях, чрез които следва да се съберат данни или информация, 
за които няма налични официални източници, но са важни за идентифициране на 
основните процеси, които протичат в Община Кричим, както и за разкриване на нейния 
специфичен потенциал за развитие.

Тематичният обхват  на социално-икономическия анализ покрива основни 
тематични направления: икономическо развитие (малки и средни предприятия, 
чуждестранни преки инвестиции, научноизследователска и развойна дейност); туризъм 
(туристически ресурси и инфраструктура, специализация); социално развитие 
(демография, образование, здравеопазване, социални услуги, заетост и безработица), 
пазар на труда; култура и културно наследство; транспортна (пътен и железопътен 
транспорт) и инженерно-техническа инфраструктура (енергийни системи и мрежи, 
водоснабдяване и канализация, газоснабдяване, телекомуникации, управление на 
отпадъците); жилищен сектор (състояние на жилищния фонд, специфики на българския 
пазар); регионално и градско развитие (териториален модел, оси и центрове на развитие, 
агломерационни ареали); околна среда (състояние, НЕМ, изменение на климата, разходи 
за околна среда); управление и административен капацитет; и ефективност на проектите 
и усвоените фондове по оперативните програми, съфинансирани от Европейските 
фондове и от други финансови инструменти.

ТЕМА: ДЕМОГРАФИЯ
Демографска ситуация в 
страната -  продължаващо 
намаляване и застарявай е 
на населението,
намаляваща раждаемост, 
високо равнище на 
смъртност, отрицателен 
естествен и механичен 
прираст на населението.

Населението устойчиво 
намалява, отрицателен 
естествен и слаб 
механичен прираст

Общината е със сходни 
характеристики като на 
национално ниво, но с много 
по-висока гъстота на 
населението



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

Намаляване на дела на 
населението в 
трудоспособна възраст

Намалява дела на 
населението в 
трудоспособна възраст

Общината е със сходни 
характеристики като на 
национално ниво.

Териториалното 
разположение на 
населението е предимно в 
градовете -  73,5% /2017г./

100 % от населението в 
общината живее в града

Общината е с различна 
характеристика от тази на 
национално ниво

Изчерпан демографски 
потенциал на селата, които 
до неотдавна са били 
източник на миграция към 
градовете

В общината няма села, но 
темпът на намаляване на 
населението е идентичен 
с този на областно ниво

Общината е с подобна 
характеристика като тази на 
национално ниво

ГЕМА: ПАЗАР НА ТРУДА
Коефициентът на 
икономическа активност 
нараства

Тенденцията е за 
намаляване на броя на 
заетите в местната 
икономика и емиграция на 
млади специалисти

Общината е с различна по- 
неблагоприятна 
характеристика от тази на 
национално ниво

Заетостта на населението в 
най-активна възраст /15-64 
г ./, бележи съществен ръст 
в периода 2014-2017 
година

Увеличава се броя на 
незаетите на пазара на 
труда лица

Общината е с различна по- 
неблагоприятна 
характеристика от тази на 
национално ниво

Коефициентът на 
безработица намалява

Коефициентът на 
безработица се увеличава

Общината е с различна по- 
неблагоприятна 
характеристика от тази на 
национално ниво

ТЕМА: ТЕРИТОРИАЛНО УРБАНИСТИЧЕН АНАЛИЗ
Общините в България са 
класифицирани като: силно 
урбанизирани (централни), 
средно урбанизирани 
(междинни, при които над 
50% от населението е в 
населени места от 5 до 50 
хил. жит, или общините са 
с център град от 5 до 50 
хил. жит.) и слабо 
урбанизирани 
(периферни).

В Анализа, община 
Кричим е определена като 
средно урбанизирана 
/междинна/

Общината попада в групата 
на средно урбанизираните 
/междинни/ общини.

Общините в България са 
включени в определени 
агломерационни 
образувания по дадени 
критерии

Община Кричим попада в 
агломерационен ареал 
Пловдив

В агломерационен ареал 
Пловдив попадат 11 общини 
-  Пловдив, Асеновград. 
Стамболийски, Кричим, 
Перущица, Куклен, 
Калояново, Марица, Родопи,
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Съединение, Садово. 
Община Кричим има 
потенциал да образува ареал 
със съседните й общини, 
попадащи под влиянието на 
икономическото развитие на 
Пловдив и Тракия 
икономическа зона.

ТЕМА: ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
БВП и БВП на глава от 
населението нараства

Община Кричим не 
поддържа информация за 
БВП и БВП на глава от 
населението, но за област 
Пловдив показателят 
расте.

Община Кричим е с подобна 
характеристика като тази на 
национално ниво.

Нараства
производителността на 
труда

В община Кричим 
нараства
производителността на 
продукцията на 1 
работник.

Община Кричим е с подобна 
характеристика като тази на 
национално ниво.

Най-голям брой МСП са в 
групата на 
микропредприятията (от 0 
до 9 заети), достигат 
92.47% (2017 г.) от общия 
брой предприятия в 
нефинансовия сектор, 
следвани от втората група 
(от 10 до 49 заети).

Микропредприятията са 
93% от всички в 
нефинансовия сектор, а 
малките фирми от 10 до 49 
заети лица са 14. В 
общината има и 1 средно 
предприятие с персонал от 
50 до 249 заети.

Общината е със сходна 
характеристика като тази на 
национално ниво.

Атрактивността на 
българския туризъм се 
формира от културно- 
историческо наследство, 
природни ценности, 
разнообразни пейзажи, 
качествени услуги и добра 
свързаност/достъпност

Община Кричим 
притежава редица 
движими и недвижими 
културни ценности, които 
могат да се използват за 
развитие на туризма, 
които все още не са 
валоризирани

В Концепция за 
туристическо райониране на 
България, 2014 г, община 
Кричим е включена в 
туристически район 
„Тракия“ с основна 
специализация „културен и 
винен туризъм“

ТЕМА: СОЦИАЛНА СФЕРА
Обхватът на деца в 
предучилищно 
образование е намалял до 
степен, че всяко пето дете 
не посещава детска градина

Местата в детските 
градини в община Кричим 
са достатъчни, за да 
обхванат всички деца

Общината е с по- 
благоприятна
характеристика от тази на 
национално ниво

Броят на учениците в 
страната намалява 
ежегодно с близо 1,5%.

Броят на учениците 
намалява с годините

Общината е със сходна 
характеристика като на 
национално ниво
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Закриват се училища, 
предимно в малките 
населени места.
Въпреки че се наблюдава 
макар и символично 
намаляване на дела на 
преждевременно 
напускащите училище, все 
още този дял е твърде висок 
- 2,96%

Броят на преждевременно 
напусналите училище 
намалява значително през 
годините -  през 2020/2021 
г. няма отпаднали ученици

Община Кричим е с по-добра 
характеристика от тази на 
национално ниво

Увеличаващи се разходи в 
сферата на социалното 
осигуряване, подпомагане 
и грижа.

Дофинансиране на 
делегираните социални 
дейности.

Общината е със същата 
характеристика като на 
национално ниво.

Неравномерното
териториално
разпределение на мрежата 
от социални услуги по 
общини, неподходящата 
материална база.

Основен доставчик на 
социалните услуги на 
територията на общината е 
самата община

Общината е с по-добра 
характеристика от тази на 
национално ниво.

ТЕМА: ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА
Насърчаването на 
интермодалността, като 
възможност за 
прехвърляне на товари 
към по- 
екологосъобразните 
видове транспорт, е една 
от основните мерки за 
устойчиво и балансирано 
развитие на транспортната 
система

Приложимо в 
автомобилния транспорт, 
както и при подмяна на 
автобусния парк 
обслужващ ежедневно 
населението.
Железопътният транспорт е 
слабо застъпен в община 
Кричим.

Община Кричим е с по- 
неблагоприятна 
характеристика от тази на 
национално ниво

В национален план 
електроенергийната 
мрежа е добре развита и 
всички населени места са 
електроснабдени.

Електроенергийната мрежа 
в общината има достатъчно 
капацитет за поемане на 
допълнителни 
консуматори.

Общината е със същата 
характеристика като на 
национално ниво.

Газопроводната мрежа в 
България има нужда от 
доразвитие. Необходимо е 
и увеличаване на дела на 
газифицираните 
домакинства до 
набелязаната цел до 30% 
през 2020 г

Община Кричим има 
развита
газоразпределителна мрежа 
на територията на цялата 
община

Общината е със същата 
характеристика като на 
национално ниво.

Нарастване на участието 
на ВЕИ в енергийния 
баланс на страната. 
Новият акцент в 
използването на ВЕИ е да

Няма изградени ВЕИ на 
територията на общината

Община Кричим е с по- 
неблагоприятна 
характеристика от тази на 
национално ниво



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

се насочи към 
децентрализирано 
производство на енергия 
от ВИ, предимно за 
собствени нужди и 
присъединяване към 
мрежите с по-ниско 
напрежение, което ще 
намали и разходите за 
пренос.
Често срещан е проблема с 
„режим на 
водоснабдяване“, който 
силно влошава качеството 
на живот на населението.

Община Кричим няма 
проблем с 
водоснабдяването.

Общината е със същата 
характеристика като на 
национално ниво.

Изключително високо 
ниво на загуби на вода 
(средно около 60%)

Загубите са около 50 % Община Кричим е с по- 
благоприятна
характеристика от тази на 
национално ниво

Значително по-големи 
количества образувани 
отпадъци на човек в 
България в сравнение с 
ЕС, ниска степен на 
рециклиране на битовите 
отпадъци

Около 97% от битовите 
отпадъци се депонират 
директно на депото, 
рециклирането не е 
достатъчно развито

Общината е със същата 
характеристика като на 
национално ниво.

ТЕМА: ОКОЛНА СРЕДА
Национален проблем по 
отношение състоянието на 
атмосферния въздух е 
замърсяването с фини 
прахови частици (ФПЧ), 
което е сред най-високите 
в ЕС. То има ясно изразен 
сезонен характер

На територията на община 
Кричим няма значими 
местни източници на 
емисии от замърсители на 
атмосферния въздух. Но 
проблемът с отоплението на 
,. твърдо“ гориво е 
характерен и за нея

Общината е със същата 
характеристика като на 
национално ниво.

Подобрява се качеството 
на повърхностните води в 
страната

Състоянието на 
повърхностните води в 
общината е добро

Община Кричим е с по- 
благоприятна
характеристика от тази на 
национално ниво

Нивата на шум в по- 
голямата част от 
изследваните пунктове 
надвишава граничните 
стойности за съответните 
населени територии.

На територията на община 
Кричим няма значителни 
шумови източници. 
Проблем е шумовото 
замърсяване само в отделни 
индустриални 
производства.

Община Кричим е с по- 
благоприятна
характеристика от тази на 
национално ниво

ТЕМА: АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ
Наличието на 
администрати вен

Общината привлича все 
повече средства от ЕСИФ,

Изводите в Анализа на 
районите са валидни и за
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капацитет в местните 
власти за усвояване на 
средства по оперативни 
програми и натрупването 
на инвестиции с 
икономически и социален 
характер, подкрепени от 
оперативните програми, са 
важно условие за растежа 
на териториалните 
единици

национални и др. 
финансиращи програми, 
което е показателно за 
повишаването на 
административния 
капацитет.

община Кричим

Силна зависимост от 
европейските фондове и 
помощи и несъобразените 
с местния потенциал и 
характеристики 
приоритети и проекти, без 
задълбочен анализ на 
потребностите, 
ефективността, 
управлението и 
поддържането на 
изградените обекти

Проектите, които се 
реализират от Общината, 
почиват на задълбочени 
анализи на местните 
потребности и целят 
повишаване качеството на 
живот на жителите на 
община Кричим

Изводите в Анализа на 
районите са валидни и за 
община Кричим

Развитието на 
икономиката, чрез 
създаване на 
високопроизводителна 
индустриална база и 
модерна иновативна 
инфраструктура, е 
заложено във всички 
райони. Това обхваща 
изграждане на подходяща 
научна и иновационна 
инфраструктура, 
изследователски центрове 
за върхови технологии, 
центрове за технологичен 
трансфер и технологични 
паркове

Всички предложения са 
отчетени при изготвянето 
на ПИРО, където 
приоритетно е отделена 
зона за икономическо 
развитие, обхващаща 
съществуващата 
Индустриална зона на гр. 
Кричим

Изводите в Анализа на 
районите са валидни и за 
община Кричим

2. ВИЗИЯ, СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТИ И МЕРКИ ЗА 
РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.

Структурата на стратегическата част на ПИР на община Кричим съответства на 
изискванията на „Методическите указания за разработване и прилагане на ПИРО за 
периода 2021-2027 г.“ на МРРБ и на постановките на Закона за регионално развитие за 
съдържанието на плановете за интегрирано развитие на община, както и на основните
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законови актове в сферите за устройство на територията, опазване на околната среда и 
културното наследство.

Съгласно чл. 13, ал,1 от ЗРР, ПИРО определя средносрочните цели и приоритети за 
устойчиво развитие на общината и връзките й с други общини в съответствие с 
интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 и 
общия устройствен план на общината. Разработва се за срок от 7 години.

Съгласно чл. 13, ал. 2 ЗРР ПИРО осигурява пространствена, времева и фактическа 
координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на 
дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и 
екологичното състояние на общинската територия.

ПИРО като стратегически документ обвързва сравнителните предимства и потенциал 
за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за развитие, 
свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и 
устойчиво развитие на територията.

Стратегията е съобразена с действащата нормативна уредба на национално, 
регионално и местно ниво и с постановките на кохезионна политика на ЕС за периода 
2021-2027 г. По същество тя представлява интегрална част от пакета стратегически и 
планови документи, характеризиращи социално-икономическото и пространствено 
развитие на страната, региона и общината в перспектива до 2027 г.

ПИРО се рамкира от Интегрирана териториална стратегия за развитие на ЮЦР за 
периода 2021-2027 г. В ИТС на Южния Централен регион-2021-2027 г. са формулирани 
три приоритета:

□ ПРИОРИТЕТ 1: Засилване на конкурентните позиции на Южен централен район 
чрез инвестиции във факторите на растежа.

□ ПРИОРИТЕТ 2; Подобряване на социалната и екологичната среда.

□ ПРИОРИТЕТ 3: По-балансирано териториално развитие и намаляване на 
неравенствата.

Прегледът на така формул ираните приоритети в Интегрираната регионална стратегия 
на Южен Централен регион показва, че те са с по-общ характер. Не е възможно 
формулировките в документ от по-високо йерархично ниво да отчитат специфичните 
особености на отделните общини, включени в териториалния обхват на региона. Това 
изисква те да бъдат конкретно прилагани в ПИРО, като се отчитат спецификите и 
потенциалите за развитие на отделните общини. Две са основните изисквания при 
обосноваване и при формулиране на приоритетите, а именно:

^  Съобразяване с общите насоки за развитие на община Кричим, съдържащи се във 
формулираната Визия.
Отчитане на изводите и констатираните проблеми в досегашното развитие на 
отделните дейности и функционални системи (представени в SWOT анализа).
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Стратегията на настоящия ПИРО е направена съобразно утвърдените теоретичнн 
модели и съвременни практики в сферата на стратегическото планиране на местното 
развитие. Приложено е съчетание от няколко основни принципа:

о Приемственост и съгласуваност: документът е разработен в рамките на 
съществуващия европейски и национален нормативен и стратегически 
контекст на политиката на регионално развитие, съобразен е със 
съществуващите действащи стратегически и планови документи в рамките на 
област Пловдив и Южен централен район за планиране; 

о Устойчивост: ПИРО акцентира върху цели и мерки, които ще оказват 
устойчив интегриран позитивен ефект върху териториалното развитие; 

о Партньорство между всички институции, заинтересовани лица и структури 
на гражданското общество в процеса на реализиране на стратегическите 
намерения;

о Аргументираност. На основата на закономерностите в местното развитие, 
обобщени от общественото мнение и синтезирани в резултатите ог 
проведения анализ се структурира съдържанието на ПИРО; 

о Координация вътре и между управленските звена на всички равнища, носещи 
отговорността за постигане на очакваното състояние на общината към 
хоризонта на планирането -  2027 г.; 

о Публичност. ПИРО е формулирана съвместно с множество представители на 
община Кричим, чрез проведената серия от анкети; 

о Обвързване и интегритет на действията, заложени в различните секторни 
политики и програми за постигане на комплексен социално-икономически 
ефект;

о Оперативност. ПИРО завършва със съвкупност от мерки, чиито конкретни 
дефиниции дават възможност за предприемането на ясни действия и 
реализация на мотивирани проекти през следващите седем години, 

о Отвореност и адаптивност на стратегическите намерения към променящите 
се условия на средата, в която се реализира ПИРО.

Подходът за изграждането на стратегическата част обединява резултатите ог 
проведения анализ и прилежащата му оценка /синтезен SWOT анализ и пресичане на 
SWOT компонентите/, разнообразните мнения от проведените публични срещи и 
попълнените анкети, както и основните насоки от действащите законодателни и 
стратегически документи. Всеки от посочените компоненти е сведен до списък от 
ключови приоритети в развитието на община Кричим, обединени в общ набор от 
ключови теми за развитие на основата на които се построява и цялата стратегия за 
развитие на общината.

2.1. ВИЗИЯ

ВИЗИЯ НА ПИРО 2021-2027 Г.:

„ОБЩИНА КРИЧИМ -  ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТА ТЕРИТОРИЯ, УСТОЙЧИВО 
РАЗВИЩА СЕ И  ПРОСПЕРИРАЩА ОБЩИНА, С КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА 
МЕСТНА ИКОНОМИКА, С ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСТОЙЧИВО, КОМПЛЕКСНО



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

СОЦИА1НО-ИКОНОМИЧЕСКО И ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ НА 
ОСНОВАТА НА СОБСТВЕНИТЕ РЕСУРСИ И  ПОТЕНЦИАЛИ, РАЗВИТИЕ НА 
ОБРАЗОВАНИЕТО, КУЛТУРАТА, ТУРИЗМА, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО И  
СОЦИА1НИТЕ УСЛУГИ

Структурата на стратегическата част обединява визията за развитие на общината до 
2027 г., три стратегически цели, пет приоритетни области и необходимите конкретни 
мерки, дейности и инициативи, за осъществяването им. Предложената структура 
напълно съответства на „Методическите указания...“, като същевременно се позовава на 
съвременния интегриран подход за планиране.

Визията за развитие на община Кричим представлява синтезирано описание на 
представата за това какво ще представлява общината към 2027 година от гледна точка на 
развитието на ключовите икономически и социални сектори, както и на неговото 
пространствено развитие към 2027 г., чиято реализация ще бъде подпомогната от ПИРО. 
Всички заинтересовани страни и участници в процеса: общинската администрация, 
публичните институции, частния сектор, неправителствените организации и жителите на 
града, трябва да видят себе си, своите проблеми и своето бъдеще във визията на града. 
При дефинирането на визията е търсен разумен баланс между реализъм и амбиция, 
между краткосрочност и дългосрочност, между възможности и желания. От една страна 
визията трябва да бъде реалистична и да се основава на ресурсите и потенциала налични 
към момента в община Кричим, като същевременно отчита неговите силни и слаби 
страни, потенциали и ограничители. От друга страна визията трябва да си поставя и 
амбициозни цели, представляващи предизвикателство за достигане. Тя трябва да се 
разглежда не само като достигане на определено състояние към определена година, а и 
като обща посока за развитие на града. В допълнение, дефинираната визия за развитието 
на община Кричим до 2027 година трябва да взема предвид, да обобщава и да надгражда 
вече съществуващите идеи за развитие на града в рамките на различните стратегически 
документи за регионално и устройствено планиране.

Визия за развитие на община Кричим в периода 2014 - 2020 г., формулирана в 
Общинския план за развитие за този период е „Община Кричим -  екологично чиста 
територия, атрактивна за развитие на туризма, с добре устроена и привлекателна 
жизнена, инфраструктурна, културна, икономическа и бизнес среда, подобрен 
стандарт за живот и повишен ръст на заетост и доходи. “

Визията за развитие на община Кричим за периода 2021 -  2027 година е формулирана 
като продължение и надграждане на до сега действащата и отразява кратко и ясно 
представата на жителите на общината за желаното състояние на икономиката, 
физическата среда и обществените отношения. Тя е формулирана в резултат на широка 
обществена дискусия със заинтересованите страни, резултатите от допитването на 
населението и местната общественост. По този начин в нея се отразяват точно 
действителните потребности на хората за развитие на ключовите икономически и 
социални сектори, както и тяхното желание за пространствена и естетическа промяна в 
жизнената среда. Добре формулираната визия очертава стратегическите цели и 
приоритети на ПИРО и по този начин аргументира избора на зони за въздействие, където 
бъдещите интервенции ще донесат най-голяма възвръщаемост на вложените средства и 
устойчиви ползи за обществото.

Така формулираната визия предполага добро управление и широко гражданско 
участие в процеса на вземането на решенията и тяхното изпълнение за ефективно
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използване на наличните ресурси и постигане на устойчиви резултати по такъв начин, че 
община Кричим да повиши икономическата си жизнеспособност и предлаганите услуги.

2.2. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА МИРО 2021-2027 г.

Визията за развитието на общината дава характеристики на специфичния потенциап 
на общината и насоките за бъдещото й развитие. Тя отразява перспективите пред 
регионалното и пространственото развитие на територията на общината на основата на 
икономическите и социалните фактори, като отчита възможностите за преодоляване на 
различията между градските и селските територии.

На първо място общината трябва да се насочи към насърчаване на местната 
икономика, в частност развитие на малкия и средния бизнес, какго и привличане на 
чужди инвестиции в общината, с цел повишаване на трудовата заетост и намаляване на 
миграцията на населението. Общината ще използва своите природни и културни 
потенциали за развитие на туризма. Целта е не само опазване на ценностите, но и 
развитие и разширяване на туристическата инфраструктура, популяризиране, маркетинг 
и реклама на дестинациите и продуктите, предлагани на цялата територия.

Изключително важно е също така участието в процесите на развитие на общината и 
на местните жители, партньорството между частния и публичния сектор и 
сътрудничеството на общината със съседните общини. За повишаване 
привлекателността на територията за местните жители и най-вече за младите хора ще се 
положат усилия за стимулиране и подобряване качеството на живот в общината -  ще се 
подобрят условията до достъп до културни, спортни и социални събития, както и ще се 
обнови техническата инфраструктура и средата за обитаване и отдих. Едновременно с 
това ще се положат и усилия за повишаване на административния капацитет и качеството 
на човешките ресурси, гъвкави и прозрачни методи на управление и партньорство. Само 
по този начин общината ще постигне заложената визия и ще отговори на съвременните 
предизвикателства и целите и приоритетите на европейските, националните, 
регионалните и областните стратегически и планови документи.

Обединяващата визия на местната общност за желаното състояние на община 
Кричим през 2027 г. се трансформира в главна и три стратегически цели, които са 
формулирани на базата на убеждението, че само с добро управление и активно 
гражданско участие може да се постигнат очакваните резултати в измеренията на 
устойчивото развитие. Стратегическите цели получават продължение в единството на 
приоритетните направления за действие, които съдържат набор от мерки, действия и 
инициативи и завършват с конкретни проекти.

2.2.1, ГЛАВНА ЦЕЛ НА ПИРО:

ПОСТИГАНЕ НА ИНТЕГРИРАНО УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ, ПРИВЛИЧАНЕ НА 
ИНВЕСТИЦИИ, НАСЪРЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ, 
ПОВИШАВАНЕ СТАНДАРТА НА ЖИВОТ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА 
ДЕМОГРАФСКАТА КРИЗА ЧРЕЗ СТАБИЛНИ ТЕМПОВЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ 
РАСТЕЖ НА ОСНОВАТА НА СОБСТВЕНИ И ПРИВЛЕЧЕНИ РЕСУРСИ, И 
МЕСТНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ТЕРИТОРИЯТА.
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2.2.2. СТРАТЕГИЧЕСКА 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 селско стопанство.

Тази цел е свързана с повишаване на производителността и конкурентоспособността 
на местната икономика чрез подкрепа на малките и средни предприятия за технологично 
обновяване на производствените мощности и внедряването на цифровизацията и 
иновациите в управлението на процесите. Инвестициите в нови продукти и високи 
технологии, както и развитие биотехнологиите и на „зелени” икономически дейности ще 
допринесат за постигане на интелигентен и устойчив растеж, за открояване на 
конкурентен местен потенциал. За целта е необходимо и подпомагане на местния бизнес 
да развива научна и развойна дейност и да прилага иновации. Внедряването на иновации 
благоприятства създаването на привлекателни работни места и би играло превантивна 
роля за запазване на човешките ресурси и намаляване на миграционните процеси.

Реализацията на целта ще доведе до силен икономически растеж и до нарастване 
на благосъстоянието на жителите на общината, което ще се постигне като се подкрепи 
привличането на нови инвестиции и стратегически инвеститори, използване на 
средствата по европейските програми, внедряването на иновациите, качествено 
образование и обучение, насърчаване на заетостта и социално сближаване. По този 
начин ще се осигури висока производителност и ще се подкрепят малките и средните 
предприятия (МСП) и земеделските стопанства, които са основни целеви групи на 
политиките за конкурентоспособност и устойчиво развитие.

•  Приоритет 1.1. Привличане на стратегически инвестиции в местната 
икономика.

о мярка 1.1.1. Разработване на инвестиционен профил на община Кричим;

о мярка 1.1.2. Повишаване на конкурентоспособността чрез привличане и 
задържане на инвеститорите в секторите на растеж (преработваща 
промишленост, туризъм, горско и лоено стопанство).

о мярка 1.1.3. Доизграждане и развитие на индустриалната зона на гр. 
Кричим, включително осигуряване на довеждаща и съпътстваща 
ин фраструктура.

о мярка 1.1.4. Подкрепа на предприемаческата активност за създаване на 
нови иновативни малки и средни предприятия.

о мярка 1.1.5. Насърчаване на предприемачеството сред уязвимите групи 
на пазара на труда, включително и социалното предприемачество за 
безработни лица, хора с увреждания и лица от групи в неравностойно 
положение;

о мярка 1.1.6. Развитие на конкурентни сектори, базирани на местни 
ресурси -  биологично земеделие и животновъдство, ВЕИ, дейности развивани на 
базата на наличните природни ресурси.
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о мярка 1J.7. Реконструкция на общинския пазар и изграждане на 
специа^шзирани щандове, с цел създаване на условия за реклама и реализация на 
местни стоки, биопродукти и производства.

о мярка 1.1.8. Създаване на публично-частни партньорства и инициативи 
за икономическо развитие

•  Приоритет 1.2. Развитие на културно-исторически туризъм

о мярка 1.2.1. Подкрепа за изграждане на специализирана 
инфраструктура за оползотворяване на туристическите ресурси и развитието 
на различни видове туризъм, включително и транспортни инфраструктура до 
туристическите обекти;

о мярка 1.2.2. Подкрепа за интегриране на културно-историческото 
наследство с тематични туристически маршрути (винени, религиозни, 
природно-екологични и др.)

о мярка 1.2.3. Създаване и развитие на регионален туристически продукт.

о мярка 1.2.4. Подготовка и провеждане на събитията от културния 
календар и утвърждаването им като туристическа атракция.

о мярка 1.2.5. Проучване, съхранение и интерпретация на 
археологическото богатство на територията на общината.

о мярка 1.2.6. Изграждане на единна информационни база и резервационна 
система на туристическото предлагане.

о мярка 1.2.7. Сътрудничество със съседни общини и включване на община 
Кричим в общи туристически маршрути.

•  Приоритет 1.3. Повишаване и адекватност на квалификацията на работната
ръка

о мярка 1.3Л. Подкрепа на предприятията за адаптиране на човешките 
ресурси в приоритетни отрасли, вкл. за заетост на „зелени”работни места.

о мярка 1.3.2. Предоставяне на услуги и гъвкаво обучение за насърчаване на 
ученето през целият живот и заетостта сред уязвими групи.

о мярка 1.3.3. 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.

о мярка 1.3.4. Насърчаване на младежката заетост.

о мярка 1.3.5. Повишаване информираността и професионалната 
квалификация на заетите в селското стопанство

2.2.3. C lP A T L IИЧЕСКА 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.
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Тази цел има насоченост към хората, които са човешкият капитал на общината. 
Акцентът е в подкрепа на политиката на местните власти за подобряване състоянието на 
публичните услуги, в т.ч. и на тези с бюджетен характер -  образование, здравеопазване, 
социално подпомагане, култура, спорт. Реализацията на стратегическата цел и на 
мерките ще способстват за демографската стабилност на общината, за съхраняване на 
трудовия й потенциал.

•  Приоритет 2.1. Повишаване качеството на предоставяните здравни и 
социални услуги.

о мярка 2.1.1. Социално включване и равни възможности, подобряване на 
съществуващите социални услуги в общността и създаване на нови социални услуги,

о мярка 2.1.2. Превенция на здравето и здравната култура на населението, 
възможности за изграждане на спешна медицинска помощ.

о мярка 2.1.3. Подкрепа за интеграция на маргинализирани общности чрез 
прилагане на модерни подходи за обучение и мотивация на младежи, обогатяване на 
формите на интеркултурното образование.

о мярка 2.1.4. Създаване на съпътстващи специализирани и консултативни 
социални услуги за лица сувреждания.

о мярка 2.1.5. Подобряване на общинската социална инфраструктура

•  Приоритет 2.2. Качествено образование за всеки.

о мярка 2.2.1. Осигуряване на условия за равен достъп до качествено 
образование и обучение.

о мярка 2.2.2. Придобиване на образователни и професионални умения за 
пазара на труда.

о мярка 2.2.3. Прилагане на ефективни мерки за включване на децата от 
уязвимите групи към образование.

о мярка 2.2.4. Постигане на гъвкавост на образователната система спрямо 
промените и изискванията на бизнеса и местните пазари на труда.

о 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.

о мярка 2.2.6. Подкрепа за бърз преход от училище и безработица към работа 
и успешно включване в активен икономически живот, в т.ч. чрез стажове, 
чиракуване, професионално, неформално и самостоятелно обучение и придобиване 
наумения.

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

о мярка 2.3.1. Подобряване на квалификацията и компетентностите на 
служите.чите от общинската администрация, чрез участие в специализирани 
обучения.

о мярка 2.3.2. Внедряване на система за оценка и развитие на човешките 
ресурси в общинска администрация.
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о мярка 2.3.3. Разширяване обхвата на услуги прилагани по електронен път.

о мярка 2.3.4. Разработване и прилагане на политика за управление на ИКТ в 
съответствие със стратегическите и оперативните цели на общината и общата 
рамка за въвеждане на електронното правителство.

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

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

о мярка 2.4.1. Опазване на паметниците на културното наследство, 
включително реставрация, консервация и социализация.

о мярка 2.4.2. Основен ремонт на сграден фонд и превръщане на Читалището 
в притегателен център за обществеността.

о мярка 2.4.3. Поддържане и обогатяване на културната инфраструктура -  
Общински младежки дом.

о мярка 2.4.4. Подобряване на спортната инфраструктура и изграждане и 
възстановяване и поддържане на зони за обществен отдих и спорт.

о мярка 2.4.5. Поддържане на открити и закрити спортни площи за 
насърчаване на масовия спорт и провеждането на масови спортни събития.

о мярка 2.4.6. Утвърждаване на физическото възпитание и спорт като 
средство за здравословен начин на живот и превенция срещу негативните явления 
сред подрастващите.

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.

Тази цел е свързана с необходимостта от съхраняване на природния ресурс на 
общината и неговото разумно използване. Свързан е с ограничаване до минимум на 
нарушенията на природната среда, повлияни от стопанска дейност, базирана на 
използване на природни ресурси. Този приоритет ще придобива още по-голяма 
значимост в условията на протичащите климатични промени. Освен с чисто екологични 
измерения този приоритет има отношение и към развитието на редица икономически 
дейности, като екологичното земеделие, туризма и др.

• Приоритет 3.1. Развитие на енергнйната инфраструктура. Енергийна 
ефективност. Управление на отпадъците.

о мярка 3.1.1. Насърчаване използването на енергията от възобновяеми 
източници.

о мярка 3.1.2. Подобряване на енергийната ефективност на уличното 
осветление (УО), фасадното и парковото осветление.

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

о 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).

•  Приоритет 3.2. Интегрирано развитие, достъпност и свързаност, чрез 
подобряване на инфраструктурата, мобилността, телекомуникациите и 
цифровизация

о мярка 3.2.1. Подобряване на транспортната достъпност и свързаност.

о мярка 3.2.2. Цифрова свързаност и телекомуникации.

о мярка 3.2.3. Интегрирано териториално развитие и подобряване на 
жизнената среда.

о мярка 3.2,4. Изграждане на инфраструктурата обслужваща туризма.

о мярка 3.2.5. Изграждане ирехабилитация на общинската вътрешно-улична 
инфраструктура и привеждането й в съответствие с европейските изисквания.

о мярка 3.2.6. Благоустрояване на градската среда - площади, зелени площи, 
инфраструктура в жилищни квартали и др.

* Приоритет 3.3. Чиста околна среда, приспособяване към изменението на 
климата, превенция и управление на риска.

о 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.

о 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.

о 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.

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

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

о мярка 3.3.6. Провеждане на информационни кампании за актуалните 
проблеми по предотвратяване изменението на климата за положителния ефект 
от рециклирането на пластмасовите изделия и кръговата икономика.

о мярка 3.3.7. Премахване на последиците от индустриални и битови 
замърсявания и тяхното ограничаване
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о мярка 3.3.8. Изграждане на специализирана инфраструктура обезпечаваща 
преработката на смет и отпадъци -  сепарираща инсталация за битови отпадъци.

3. КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГ ИЯ

Основен принцип за провеждане на държавната политика за регионално развитие е 
принципът за партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при 
осъществяване на планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и 
оценката.

За постигане на качествен и пълноценен процес на стратегическо планиране и 
устойчиво интегрирано регионално и местно развитие изключително важно е 
гражданското общество да бъде привлечено за участие на всички нива и етапи: 
разработване, изпълнение, наблюдение и оценка на резултатите на ПИРО.

Комуникационната стратегия се фокусира върху идентифицирането и включването 
на заинтересованите страни и гражданското общество чрез подходящи форми, 
включително кампании за генериране на проектни идеи, които да бъдат включени в 
програмата за реализация на плана за интегрирано развитие. Важно е да бъде стимулиран 
подходът „отдолу-нагоре“ при идентифициране на нуждите, потенциала за развитие и 
възможните решения.

Определянето на целите и приоритетите на плана и на мерките, чрез които ще се 
реализират тези цели и приоритети, не трябва да бъдат единствено инициатива и 
ангажимент на общинската администрация, а следва да се планират с активното участие 
на гражданското общество. На гражданите трябва да се предоставят възможности да 
идентифицират проблемите в средата около тях, да предлагат решения и да работят за 
реалната промяна на ситуацията в общината.

Ефективното приложение на настоящата комуникационна стратегия зависи от 
равнището на координация между усилията на Общината, Общинския съвет и 
останалите институции на държавното управление, медиите и гражданското общество. 
Структурата и организирането на дейността на община Кричим способства за 
постигането на необходимата степен на субординация при ръководството и оценяването 
на ефективността на стратегията. Организирането и реализацията на подобна стратегия 
предполага наличието на определени критерии за ефективност, които да бъдат прилагани 
при оценката на всяка от фазите и етапите от нейната реализация. Тези критерии трябва 
да отразяват обхвата на достигнатите аудитории спрямо целите, които включва 
стратегията. В конкретен план това означава да бъде оценен обемът от информация и 
относителните дялове на целевите аудитории, до които следва да достигнат основните 
послания на стратегията. Постигането на тези цели ще бъде реализирано чрез 
изграждането на система от критерии за количествен и качествен анализ и оценки, които 
ще бъдат прилагани в рамките на мониторинга за изпълнение.

Специфичните действия за осигуряване на необходимата информация и публичност 
включват провеждането на разяснителни кампании, които могат да обхващат:
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1. Представяне в подходяща форма (публични дискусии, фокус групи, 
форуми/семинари, печатни материали, видеоматериали и др.) на информация за 
предвижданията на ПИРО, за ролята на гражданите и на бизнеса по отношение 
определянето на приоритетите за развитие на общината и реализацията им, както и 
очакваните резултати в икономическата, социалната сфера, в областта на техническата 
инфраструктура и околната среда;

2. Фокусиране на вниманието върху възможностите за изграждане на публично- 
частни партньорства и реализацията на проектни идеи с участието на публичния сектор, 
насочени към подобряване на физическата среда и на услугите, предоставяни на 
гражданите и бизнеса;

3. Разясняване на конкретните задачи, които стоят пред кмета, общинския съвет, 
общинската администрация, социалните и икономическите партньори, 
неправителствените организации и гражданското общество за осигуряване висока 
ефективност при изпълнението на плана;

4. Разясняване на необходимостта и значението на стратегическото планиране на 
развитието на общината за повишаване ефикасността на публичните разходи и 
осигуряването на по - голяма добавена стойност от тях, както и за подобряване на 
стандарта на живот на населението;

5. Привличане вниманието на заинтересованите страни и гражданското общество за 
формиране на позитивно обществено мнение и активна гражданска позиция по 
отношение участието и подкрепата на ръководството на общината за подготовката и 
реализация на плана.

3.1. ПРИНЦИПИ НА КОМУНИКАЦИОННАТА CTPATFXH«

Комуникационната стратегия се основава на следните основни принципи:

г  Прозрачност -  своевременно информиране на обществеността за изпълнението на 
дейностите по разработване и реализация на Плана за интегрирано развитие на 
общината 2021-2027 г.;

> Безпристрастност и откритост при идентифициране на проблемите и анализиране 
на събраните данни, информация и предложения от заинтересованите страни;

У Яснота, опростеност и точност в комуникацията с гражданите и заинтересованите 
страни;

>  Отчетност и публичност на процесите по изготвяне и изпълнение на ПИРО 
-  създаване на условия за провеждане на дебати, предоставяне на балансирана и 
обективна информация, както и осигуряване на възможност гражданите да изразяват 
своите очаквания и предложения;

>  Законосъобразност -  в съответствие с приетите и действащи нормативни 
актове в страната и общината;

>  Защита на обществения интерес -  изграждане на съпричастност в 
населението, бизнеса и структурите на гражданското общество (СГО) към 
проблемите на общината и мотивирането им за участие в нейното управление, 
чрез реални предложения за мерки, дейности и проекти;

^  Координация с ОУП и други програми и стратегии, изпълнявани от 
община Кричим;
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>  Ефективност на разходите -  постигане на максимални резултати с 
наличните ресурси;

>• Мониторинг, контрол и актуализация на мерките в комуникационната 
стратегия при необходимост.

3.2. ЦЕЛИ НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ

Основната цел на Комуникационната стратегия е да стимулира съпричастност и 
насърчи активно включване на гражданите на община Кричим и структурите на бизнеса 
и гражданското общество, развиващи дейност на нейната територия при 
идентифициране на основните нужди и проблеми и дефиниране на визията, целите и 
приоритетите за развитие в периода на действие на ПИРО 2021-2027 г.

Заинтересованите страни следва да бъдат всеобхватно анализирани, 
индивидуализирани и включени както в етапа на разработване и приемане на ПИРО, така 
и при реализацията на целите и приоритетите, заложени в плана. Ангажимент на 
общината е да осигури необходимата публичност и да предприеме всички възможни 
мерки за поддържане на интереса и мотивацията за участие на местните общности в 
определянето и в реализацията на целите и приоритетите на документа.

Специфични цели:

1. Осигуряване на максимална публичност и прозрачност в процеса на 
разработване и изпълнение на ПИРО;

2. Насърчаване на активното участие на всички заинтересовани страни в процеса 
на подготовка и изпълнение на ПИРО;

3. Изграждане и поддържане на високо обществено доверие към процесите по 
изпълнение и управление на ПИРО;

4. Популяризиране на европейските фондове и национални програми като 
финансов инструмент за подобряване на развитието на община Кричим и качеството на 
живот;

5. Информиране на потенциални бенефициенти, извън общинската 
администрация за възможностите за финансиране на техни проектни идеи и бизнес 
начинания;

6. Изграждане на единен информационен стандарт за комуникация и диалог 
между местната власт, населението, структурите на гражданското общество и бизнеса в 
община Кричим;

7. Подпомагане на бизнеса и местната власт за сътрудничество при осъществяване 
на съвместни бизнес проекти, насърчителни мерки за инвестиции в общината, отдаване 
под наем и на концесии на общински имоти и др.;

8. Привличане на представители на съседни общини за реализация на интегриран 
подход при подготовката на ПИРО и генериране на идеи за съвместни проекти и 
дейности;

9. Насърчаване на публичното обсъждане на приоритетни въпроси за бъдещето на 
общината;



10. Осигуряване на канали за комуникация между всички заинтересовани страни.
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3.3. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Главна цел при разработването на ПИРО е да се осигури прилагането на принципа 
за партньорство и сътрудничество. Необходимо е да се идентифицират заинтересованите 
страни и участниците в процеса на формирането и прилагането на местната политика за 
интегрирано устойчиво развитие.

Трябва да се осигури прозрачност и информация относно очакваните резултати и 
ползите за местната общност като цяло, както и да се мотивира обществеността за 
активно участие в процеса на подготовка и реализация на ПИРО.

Заинтересованите страни следва да бъдат всеобхватно анализирани, 
индивидуализирани и включени както на етапа на разработване и приемане на ПИРО, 
така и при реализацията на целите и приоритетите, заложени в плана.

Ангажимент на община Кричим е да осигури необходимата публичност и да 
предприеме всички възможни мерки за поддържане на интереса и мотивацията за 
участие на местните общности в определянето и в реализацията на целите и 
приоритетите на документа.

ПИРО се обсъжда и съгласува със заинтересованите органи и организации, с 
икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на 
юридически лица, имащи отношение към развитието на общината, като се цели 
предоставяната информация да достигне до максимален брой представители на 
заинтересованите страни и да се осигури тяхното участие в обсъжданията и вземането на 
решенията.

Основните целеви групи на комуникационната стратегия на ПИРО са: 

а/ Общинска администрация; 

б/ Общински съветници; 

в/ Представители на бизнеса;

г/ Представители на секторите: образование, култура, социални дейности, 
здравеопазване, спорт и туризъм;

д/ Представители на НПО;

е/ Социално-активни граждани;

ж/ Представители на съседни общини;

з/ Представители на медии/разпространители на информация;

и/ Групи граждани, изразяващи скептично отношение към действията и 
постиженията на местната власт;

й/ Потребители на социални услуги;

к/ Групи в неравностойно положение;
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л/ Лидери на общественото мнение.

Целевите групи, ангажираната администрация и разпространителите на 
информация съставляват основните заинтересовани страни, с различна роля и функция 
в процеса на подготовка, осъществяване, отчитане и комуникиране на ПИРО.

Задължително е да се гарантира участието на съответните организации, 
представляващи гражданското общество, партньорите от областта на околната среда и 
организациите, отговарящи за насърчаване на социалното включване, основните права, 
правата на хората с увреждания, равенството между половете и недискриминацията, 
действащи на територията на общината.

За изпълнението на този ангажимент община Кричим разработва комуникационна 
стратегия, която да гарантира прилагането на принципа на партньорство и да осигури 
прозрачност на процеса по изготвяне и реализация на плана чрез одобрение, изпълнение 
и проследяване на набор от подходящи мерки и действия.

Документът определя рамката за стратегическа комуникация на община Кричим 
за периода 2021-2027 г.

3.4. ОСНОВНИ ФОРМИ НА КОМУНИКАЦИЯ

Комуникационната стратегия на ПИРО се основава върху няколко основни 
подхода, които се прилагат, чрез следните комуникационни канали:

•  Директна комуникация -  анкети, въпросници, справки, интервюта, фокус 
групи и обществени обсъждания;

• Комуникация чрез електронни, печатни и онлайн медии — прессъобщения, 
участие на медиите във фокус групите и обществените обсъждания;

• Интернет -  поддържане на актуална информация на сайта на община Кричим, 
възможност за споделяне на мнения и предложения, чрез онлайн анкети или на 
електронна поща;

• Работа с НПО  - комуникационната стратегия подкрепя инициативи на 
гражданското общество, насочени към специфични групи, които трудно могат да се 
достигнат чрез интернет и средствата за масово осведомяване.

Изборът на конкретни комуникационни средства и дейности при изпълнението на 
ПИРО е съобразен със:

о Спецификата на посланията за бъдещото развитие на общината; 
о Характеристиките на целевите групи -  реципиенти на посланията и избор 

на подходящи комуникационни канали за достигане до всяка от тях; 
о Възможните дейности и форми за осъществяване на комуникацията;

При комуникиране на послания, които засягат набор от различни целеви 
групи, се използва интегриран комуникационен микс, който да гарантира 
ефективността на комуникацията, както като дейности и форми, така и 
като канали.



3.5. ОСНОВНИ КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

1. Определяне на отговорен служител в Общинската администрация за 
изпълнение на комуникационната стратегия на ПИРО;

2. Публикуване на съобщение на сайта на Общината, че започва разработване на 
План за интегрирано развитие за периода 2021-2027 г., членовете на работната група, 
определена от Кмета, телефон и електронна поща за мнения и предложения на 
гражданите;

3. Изготвяне на списъци на партньори и заинтересовани страни, които да бъдат 
привлечени за участие в процеса на подготовката и изпълнението на ПИРО, включително 
представители на съседни общини;

4. Провеждане на онлайн анкетно проучване сред гражданите за идентифициране 
на основните нужди и проблеми в общината и генериране на идеи за цели, приоритети, 
проекти и дейности, които да бъдат включени в ПИРО;

5. Попълване на Въпросник за събиране на базови данни и информация за ПИРО;

6. Изготвяне на списъци на участниците в четирите фокус групи с имена, 
организация, длъжност и контактна информация -  телефон, електронна поща;

7. Провеждане на четири фокус групи по следните теми:

• Образование, култура, младежки дейности и спорт;

• Здравеопазване, социални дейности и пазар на труда;

• Местно икономическо развитие и туризъм;

• Благоустройство, инфраструктурно развитие и опазване на околната
среда;

Фокус групите се състоят от минимум 10 участника всяка. Предварително на 
участниците по списък се изпращат покани. Фокус групите се провеждат на място в зала 
в Общинската администрация в посочен ден и час или онлайн, чрез обмен на информация 
чрез електронна поща. Участниците във фокус групите получават презентация с резюме 
на основните изводи от направения социално-икономически и SWOT анализи на 
общината. Те попълват анкета с варианти за приоритетни зони за въздействие, визия, 
цели и приоритети на ПИРО 2021-2027 г., в която да отбележат своите предпочитания 
или да направят предложения.

8. Провеждане на обществено обсъждане на проекта на План за интегрирано 
развитие на общината за периода 2021-2027 г. Проектът на документът се публикува 
предварително на сайта на Общината, за да могат максимален брой граждани да се 
запознаят със съдържанието му и да дадат обективна оценка, мнения и предложения. 
Покана за събитието се изпраща до всички партньори, заинтересовани страни и 
участници във фокус групите и се публикува на сайта на Общината.

9. Публикации в медии — прессъобщения и покани за участие в публичните 
събития се изпращат регулярно до местни и регионални медии. Медиите са основен 
партньор и за популяризиране на изпълнението на ПИРО.

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КРИЧИМ 2021-2027год.
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За осигуряване на одитна следа от изпълнението на комуникационната стратегия 
Общината следва да съхранява цялата информация от проведените медийни прояви и 
публични мероприятия, включително публикации, записи от интервюта и съобщения в 
медиите, покани, списъци с участниците и снимки от всяко събитие.

3.6. ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ

Целта на плана за изпълнение на комуникационната стратегия е да бъдат ясно и 
конкретно описани в хронологичен ред, мерките за популяризиране разработването на 
ПИРО и включването на максимален брой участници в процеса. Планът за изпълнение е 
съобразен с идеята за създаване на устойчиви взаимоотношения с гражданите, 
неправителствените организации, бизнеса и други структури на гражданското общество 
на територията на община Кричим.

Планът за изпълнение на комуникационната стратегия дава възможност за:

о Осигуряване на базова информация за анализите; 
о Йндентифициране на нужди и проблеми в целевата територия; 
о Повишаване нивото на разбиране на процесите на стратегическо планиране 

от гражданите;
о Генериране на подкрепа за заложените проекти и дейности в рамките на 

ПИРО;
о Създаване на модел за комуникация и диалог между местната власт, 

населението, структурите на гражданското общество и бизнеса в общината.

Планът за изпълнение на комуникационната стратегия определя начина на 
провеждане и управление на комуникационната стратегия. Целите на стратегията могат 
да се постигнат, като се приложат няколко основни подхода и комуникационни 
дейности, съобразени със съответните целеви групи характера на посланията, насочени 
към тези целеви групи:

^  Публикуване на заповедта на кмета на сайта на общината, в местната преса и 
електронни медии, поставяне на обява на видно място в общината;

S  Изработване и разпространение на анкета за участие и идентифициране на 
заинтересованите страни на различните нива;

S  Информиране на целевите групи за възможността да представят проекти и 
условията, на които следва да отговарят, за да се избегнат хаотични и 
неизпълними предложения, което ще влоши комуникацията и позитивната 
нагласа;

v Уведомяване чрез имейли на гражданските организации, действащи в общината, 
както и бизнес и обществени съвети, кметски съвети, квартални съвети, 
профсъюзи и професионални организации, местни личности с експертиза в 
определена област, граждани, заявили желание;

^  Работа с фокус групи;
Организиране и провеждане от Общината на работна среща с покана до целевите 
групи за насърчаване интереса за вземане на участие по разработване на ПИРО;

 ̂ Определяне на лица за контакт в Общината - телефонна линия/имейл - за даване 
на информация при възникнали въпроси;

v Създаване на подменю в сайта на Общината с информация за ПИРО, следва да се 
актуализира, да има актуални новини, секция „Често задавани въпроси“ - това ще



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

облекчи комуникацията от често задавани въпроси, на които е възможно да бъдат 
давани типови отговори;

S  Организиране на кръгла маса;
^  Проучвания (чрез анкети или фокус групи) на специфичните характеристики на 

общината, чрез които следва да се съберат данни или информация, за която няма 
налични официални източници за разкриване на нейния специфичен потенциал 
за развитие;

^  Информиране на гражданите - как и към кого могат да отправят предложения;
S  Поставяне на съобщение и анкети за попълване в центровете за услуги и 

информация за гражданите;
S  Събиране на мнения и предложения и сред администрацията, общинското 

ръководство;
S  Публикуване на информация за широката общественост в електронните медии и 

местната преса;
S  Публикуване в срок и обявяване на резултатите от дейността на работната група.

3.7. ОБОБЩАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

^  Изготвяне на списък на взелите участие заинтересованите лица от целевите 
групи и други по категории;

S  Публикуване на приложение с включени представители на всяка група: 
администрация, бизнес и гражданското общество, както и партньори от 
съседни общини; формите на участие в подготовката и изпълнението при 
спазване на принципите за партньорство и осигуряване на информация и 
публичност;

S  Изработване на календар на основните събития, които да бъдат включени в 
общия план за осъществяване на планираните дейности на общинската 
администрация - публикуване в сайта на общината.

S  Изготвяне на отчет на работната група за проведените мероприятия, за 
използваните подходи, действия и резултати при насърчаване участието на 
целевите групи:

- Отчитане на активността, броя участия;
- Постъпили предложения;
- Как са отразени в изготвения документ;

^  Публикуване на информация за резултатите от работата на работната група. 
S  Изготвяне на списък на взелите участие заинтересованите лица от целевите 

групи и други по категории;
S  Публикуване на приложение с включени представители на всяка група: 

администрация, бизнес и гражданското общество, както и партньори от 
съседни общини; формите на участие в подготовката и изпълнението при 
спазване на принципите за партньорство и осигуряване на информация и 
публичност;

v Изработване на календар на основните събития, които да бъдат включени в 
общия план за осъществяване на планираните дейности на общинската 
администрация - публикуване в сайта на общината;

■ Изготвяне на отчет на работната група за проведените мероприятия, за 
използваните подходи, действия и резултати при насърчаване участието на 
целевите групи:

153



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

- Отчитане на активността, броя участия;
- Постъпили предложения;
- Как са отразени в изготвения документ;

S  Публикуване на информация за резултатите от работата на работната група.

3.8. КОМУНИКАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 
ПИРО

Комуникационният механизъм служи за осигуряване на наблюдение, контрол, 
информация, отчетност и прозрачност относно изпълнението на ПИРО, постигнатите 
резултати и използваните финансови ресурси по програмата за реализация на плана.

Принципът на партньорство и сътрудничество с представителите на различните 
групи заинтересовани страни следва да се прилага в рамките на целия процес на 
изпълнение на плана до неговото финално отчитане с последваща оценка.

Обществеността следва да бъде информирана за начина на изпълнение на мерките 
от програмата за реализация, за резултатите от тях и за начина, по който са били 
изразходвани финансовите ресурси, с които е било обезпечено изпълнението на 
програмата за реализация на ПИРО. Гражданите имат възможност да участват в 
изпълнението на плана като партньори на администрацията или чрез реализацията на 
техни частни бизнес и социални проекти.

Комуникационният механизъм предвижда мерки за комуникация, информация и 
включване на заинтересованите страни и партньорите в процесите на изпълнение, 
отчитане и актуализация на ПИРО.

Предвиждат се следните мерки:

1. Ежегодна комуникация по електронна поща с представителите на 
заинтересованите страни и партньорите за получаване на обратна връзка и информация 
за техните проекти, дейности и инвестиции през годината, допринасящи за изпълнението 
на ПИРО;

2. Ежегодно публикуване на годишните отчетни доклади за наблюдение 
изпълнението на ПИРО;

3. Провеждане на годишна среща /през месец април всяка година/ с партньорите 
и заинтересованите страни за представяне и обсъждане на Годишния отчетен доклад за 
наблюдение изпълнението на ПИРО;

4. Публикуване на сайта на Общината и обсъждане с партньорите и 
заинтересованите страни на доклада за междинна оценка на ПИРО;

5. Събиране на данни и информация от привлечените партньори и заинтересовани 
страни за идентифициране на нови проблеми и генериране на идеи за актуализация на 
ПИРО, при необходимост.

Комуникационният механизъм предвижда постоянна комуникация с медиите за 
популяризиране на всички изпълнявани проекти и дейности от програмата за реализация 
на ПИРО. В медиите ще се публикуват резюмета на докладите за годишна и междинна 
оценка на плана, за да се информира обществеността за постигнатия напредък в 
изпълнението му.
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Планът за интегрирано развитие на общината може да се изпълни успешно, ако се 
прилагат изискванията, включени в настоящия документ, т.е. като се изпълняват 
поетапно отделните проекти, залегнали в него, следи се за постигнатите резултати и 
успоредно с това се осигурява адекватна информираност, участие и мотивация на 
заинтересованите страни и цялата местна общност.

3.9. СТЪПКИ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПИРО

1. Кметът възлага на работната група да разгледа и предложи актуализация на
ПИРО;

2. Предложението се публикува на сайта на общината за обсъждане, определя се 
срок, описват се мотивите и очакваните резултати от промяната;

3. Публикува се съобщение в медиите и на информационно табло на общината;

4. Извършва се предварителна оценка на актуализацията -  публикува се 
резултатът от оценката;

5. След приключилото обсъждане се внася за приемане от Общинския съвет -  
публикува се решението;

6. Публикува се окончателната актуализация;

Всички стъпки при актуализацията на ПИРО се извършват при стриктно спазване 
на принципа на партньорство и прилагане на мерките от комуникационната стратегия по 
приемане на ПИРО.

4. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗОНИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПОДХОД 
-  ПРИОРИТЕТНИ ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Едно от изискванията, залегнало в Методическите указания за разработване и 
прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 
г. на МРРБ, е в ПИРО да бъдат териториално обособени зони, наречени „Приоритетни 
зони за въздействие“. Това са части от територията на общината, развитието на които е 
свързано с прилагане на интегриран подход. Същият се изразява в целево насочване на 
инвестиции, за да се постигне развитието им и превръщането им в двигател за 
устойчивото развитие на общината.

Приоритетните зони за прилагане на интегриран подход (зони за въздействие) на 
територията на общината се определят на база на резултатите от социално- 
икономическия анализ и анализа на силните и слабите страни, както и на потенциалите 
за развитие.

В тези зони основно ще бъде съсредоточено изпълнението на мерките, проектите 
и дейностите предвидени в програмата за реализация на ПИРО.
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Зона за прилагане на интегриран подход/въздействие е пространствено обособена 
територия с определена характеристика и състояние на физическата среда, социална 
и/или етническа структура на населението и характер и структура на основните фондове.

Зоните за въздействие се определят на базата на общи характеристики на 
определена територия и/или общи проблеми или потенциали за развитие. Зоните за 
въздействие могат да бъдат както части от територията на общината с конкретно 
функционално предназначение (например зони с преобладаващи 
административни/публични функции, индустриални или бизнес зони, зони за култура, за 
отдих и туризъм, зони с преобладаващи жилищни функции, зони за транспортна дейност 
и т.н.), така и други специфични обособени територии с идентични характеристики или 
собствен потенциал за развитие (например зони с потенциал за коопериране със съседни 
общини).

На база на анализа на силните и слабите страни на общинската територия, както 
и на потенциалите за развитие са определени зони за въздействие на територията на 
общината, в които основно ще бъде съсредоточено изпълнението на мерките, 
предвидени в програмата за реализация на плана.

Целта на определянето на зони за въздействие е постигане на максимален ефект с 
ограничените ресурси, с които разполагат общините. Определянето на зони за 
въздействие не ограничава инвестициите в териториите, които са извън тези зони, а е 
отражение на идентифицираните при анализа територии с най-голям специфичен 
потенциал за развитие.

Зоните за въздействие са така подбрани, че тяхното развитие да може в най-голяма 
степен да повлияе върху развитието на цялата община. Размерът на конкретната зона не 
се ограничава като площ, а в ясно дефинирани потребности, задоволяването на които, 
чрез изпълнение на конкретни дейности би повлияло положително върху цялостното 
развитие на общината.

Подборът на зоните за въздействие е обоснован и базиран на реални данни и 
проучвания за съответната територия, а в плана ясно са описани характеристиките, 
проблемите и потенциалите на всяка зона, както и аргументите, въз основа на които 
съответната зона е определена като приоритетна за развитие. Зоните за въздействие са 
подбрани така, че всяка дейност, която общината планира да извърши да може да бъде 
съотнесена към определената зона, като поради спецификата си определени дейности са 
съотносими към повече от една зона, което онагледява интегритета, който е в основата 
на разработването на ПИРО.

Тъй като ПИРО обхваща обобщена информация заместваща плановете за 
интегрирано градско възстановяване и развитие и общинските планове за развитие, при 
определянето на зоните за въздействие са предвидени освен териториални зони и зони 
със секторен характер.

Що се отнася до постигането на интегрираното развитие на общината, освен 
въздействието върху територии е предвидено и секторно въздействие, за да се гарантира 
цялостен подход на интегративно влияние, обхващащ всички заложени в плана мерки и 
дейности. Зоните са разработени в унисон с методическите указания за разработване на 
ПИРО така, че да е възможно коректното попълване на Приложение 1 към методиката,
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което представлява Програма за реализация на ПИРО и изисква съотнасянето на всяка 
дейност към конкретна зона за прилагане на интегриран подход.

За целите на покриването на изискванията на методическите указания са изведени 
и приоритетните зони за въздействие, които според общинското ръководство имат на- 
силно въздействие върху социалното и икономическо развитие на общината. Така 
разработените зони осигуряват необходимия интегритет при прилагането на дейностите 
и показват нагледно пресечните точки на различните зони за развитието на общината и 
улесняват прилагането на процесен подход при управление на ресурсите.

Функционално-йерархичната структура на общината се формира на базата 
на пет групи фактори:

• демографско състояние;

• административни функции;

• икономическо развитие;

• степен на развитие на социалната инфраструктура;

• развитие на туристическата инфраструктура.

Съгласно чл. 7 от ЗУТ и чл. 4 от НАРЕДБА М  7 от 22 декември 2003 г. на 
МРРБ за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии, 
могат да бъдат определени следните зони:

• За жилищни функции;

• За обществено обслужващи функции;

• За производствени дейности;

• За складови дейности;

• За рекреационни, курортни и вилни зони;

• За озеленяване, паркове и градини; • За изолационно озеленяване;

• За спорт и атракции;

•  За комунално обслужване и стопанство;

•  За обработваеми земи -ниви; • За обработваеми земи -трайни насаждения;

• За необработваеми земи;

• За гори; • За горски земи;

• За водни площи;

•  За транспорт и комуникации;

• За техническа инфраструктура;

• За защитени зони по Директивите за местообитанията и птиците (НАТУРА
2000);
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•  За защитени територии по Закона за защитените територии;

• За територии за природозащита;

• За територии на недвижимото културно наследство;

• За защитени територии за опазване на културното наследство;

• За територии за възстановяване и рекултивация.

Съгласно Наредба №  7 от 22 декември 2003 г. на МРРБ за правила и нормативи 
за устройство на отделните видове територии:

• Жилищните територии обхващат части от населеното място, в които са 
обединени урегулирани поземлени имоти, предназначени предимно за жилищно 
застрояване.

• В  територии за обществено-обслужващи функции се разполагат обектите за 
обществено обслужване, които осигуряват следните видове дейности:

1. образование;

2. здравеопазване и социални грижи;

3. култура;

4. религия;

5. административни услуги;

6. търговия, обществено хранене и битови услуги;

7. други обществено-обслужващи дейности.

• Териториите за производствени и сктдови дейности са предназначени за 
устройство и застрояване предимно със сгради и съоръжения за производствени и 
складови дейности.

• Територии за рекреационни, курортни и вилни зони се обособяват като 
устройствени зони в границите на населените места и селищните образувания или извън 
тях и се определят съгласно следните разновидности:

- курорт;

- ваканционно селище;

- вилна зона;

- други рекреации (голф селища, аквапаркове, дисниленд и други).

• Територии за озеленяване, паркове и градини - зелената система включва 
обществените озеленени площи, в т.ч. всички паркове, градини, улично озеленяване, 
извънселищни паркове и горски паркове, гробищни паркове, ботанически градини, 
защитни насаждения и разсадници

• Територии за спорт и атракции - разполагат се в населените места и в 
крайселищната им територия. Обекти за спорт и атракции, освен в тези територии, могат



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

да се разполагат също и в териториите за жилищни функции, озеленени територии и 
територии за рекреационни дейности.

• Земеделски територии -  включват необработваеми земи (пасища, скатове, 
дерета, оврази и други), обработваеми земи -  ниви (ниви, зеленчукови градини, ливади 
и други) и обработваеми земи -трайни насаждения(овощни градини, лозя и други).

• Горски територии - конкретното предназначение на поземлените имоти в 
горските територии биват два вида -  гори (дървопроизводителни гори, защитни гори, 
рекреационни гори и други) и горски земи (поляни, земи, заети от храсти, скали и други).

• Територии, заети от води и водни обекти - териториите за водни площи 
обхващат естествени и изкуствени водни обекти - реки, канали, езера и язовири.

• Територии за транспорт и комуникации - Тези територии включват обекти и 
съоръжения на транспорта и комуникациите: пътища и улици, гаражи и паркинги, 
автогари, летища, пешеходни алеи и площи, велосипедни алеи, скиорски пътеки и 
плацове, станции на въжени линии, яхтени пристанища и други.

• Територии за техническа инфраструктура - Териториите за техническа 
инфраструктура обхващат такива за водоснабдителни, канализационни, енергийни, 
хидромелиоративни, съобщителни и други мрежи и съоръжения.

В ОУП на община Кричим са заложени следните видове устройствени зони:

1. Урбанизирани територии
S  Жилищни устройствени зони;
'S Устройствени зони и терени за предимно производствени и складови

дейности;
^  Устройствени зони и терени за обществено-обслужващи дейности и смесени

многофункционални устройствени зони;
^  Устройствени зони и терени за рекреационни дейности;
■S Устройствени зони и терени на зелената система;
^  Устройствени зони и терени за спорт и атракции;
^  Терени за бази на градското стопанство и техническата инфраструктура.

2. Извън урбанизирани територии
^  Земеделски територии, високопродуктивни и консервационно значими
земеделски земи;
^  Г орски територии;
S  Терени за обслужващи и рекреационни дейности;
S  Терени на техническа инфраструктура;

Производствени терени; • Нарушени територии;
Територии със специално предназначение;

v Територии заети от води и водни площи.

3. Територии с особена териториално-устройствена защита
• Територии в зони за защита на водите;
v Територии за природна защита;

Територии в защитено зони за опазване на биологичното разнообразие;
Територии за защита на недвижимото културно наследство.
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Описаните в ОУПО територии и устройствени зони, дефинират географското 
разположение на зоните за въздействие на ПИРО.

В ПИРО, за разлика от ОУПО могат да бъдат обособени неограничен брой зони за 
въздействие, но от тях следва да бъдат подбрани няколко приоритетни, които имат най- 
голям потенциал да повлияят върху социално-икономическото развитие на общината в 
бъдеще. Целта на определянето на приоритетни зони за въздействие е постигане на 
максимален ефект за населението и територията с ограничените ресурси, с които 
разполага Община Кричим. Това е особено необходимо, тъй като изпълнението на 
отделни мерки в различни части от общината без ясна обвързаност между тях 
представлява само временно задоволяване на конкретна нужда, но не оказва въздействие 
върху цялостното развитие на общината.

Определянето на приоритетни зони за въздействие не ограничава инвестициите 
извън тях, а по-скоро е отражение на идентифицираните при анализа територии с най- 
голям специфичен потенциал за развитие. Приоритетните зони следва да бъдат 
ограничен брой и така подбрани, че тяхното развитие да може в най-голяма степен да 
повлияе върху развитието на цялата община. Размерът на конкретната зона не се 
ограничава като площ, но за по-голяма по размер зона, са необходими мотиви и 
доказателства за необходимостта от обхващането на съответната територия, включена в 
обхвата на зоната.

В Методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано 
развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г. на МРРБ, е заложено изискването 
в определените приоритетни зони за въздействие да бъдат насочена значителна част от 
мерките, предвидени в програмата за реализация на плана. В обобщен вид, всяка зона за 
прилагане на интегриран подход (идентифицирана още и като зона за въздействие) се 
разглежда като обособена територия в границите на общината, която е с определена 
функционална характеристика допълнена с характеристики за състояние на физическата 
среда, социална и/или етническа структура на населението и характер и структура на 
основните фондове.

Подход при определянето на зони за въздействие в ПИР на община Кричим 2021
2027 г. се основава на отчитането на редица фактори. Основните от тях засягат части от 
територията на общината, които разполагат с:

• неусвоени потенциали за развитие;

• концентрация на определени функции (например в сферата на водещи 
икономически сектори, специфичното природоползване, функции, свързани с човешкия 
жизнен цикъл и др.);

• устройствени предпоставки за тяхното формиране и функциониране, определени 
като специфични устройствени зони в предстоящия за приемане ОУП на община Кричим 
и др.

Предложенията за зони за въздействие в ПИР на община Кричим за периода 2021
2027 г., отчитат изискванията на „ Методическите указания за разработване и прилагане 
на танове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г. “ за 
следните 3 вида зони:

4- зона за въздействие от тип общински център;
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4 други зони за въздействие (със специфични характеристики); 
i- Междуобщинска зона за въздействие.

4.1. ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ТИП ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР (ЗОНА 1)

Поради това, че гр. Кричим попада в категорията на малките градове и е с 
подчертано компактен характер, цялата територия на града е определена като градска 
зона за въздействие. Това е зоната, в която са съсредоточени основните обществени и 
обслужващи сгради с определени функции и основно ежедневно пространство за 
гражданите на града и общината. За това е необходимо да се създадат и условия за 
рекреация, благоустрояване и озеленяване на територията, създаване на различни 
функционални пространства и определяне на единен облик, улесняване на 
административните функции и достъпа на гражданите до тях.

По отношение на община Кричим двете възможни териториални приоритетни 
зони - градска и урбанистично -  селищна зона, се припокриват, което дава възможност 
за прилагане на интегрирания подход в следните направления:

• Улична мрежа и инфраструктура;
•  Водоснабдяване и канализация;
• Публични сгради и площи;
• Централна градска част;
• Гробищни паркове;
• Квартална инфраструктура и жилищни сгради;
• Паркове, зелени площи, площи за отдих и спорт;
• Културно-исторически обекти;
•  Туристически зони;
• Индустриални зони.
В секторните зони като възможни приоритетни направления при прилагане на 

интегрирания подход се очертават:
• Образование;
• Здравеопазване;
• Социални услуги;
• Култура;
• Туризъм;
• Развитие на човешките ресурси;
• Икономическо развитие;
• Селско стопанство и земеделие;
•  Спорт;
•  Енергийна ефективност;
•  Опазване на околната среда;
• Стратегическо планиране;
• Гражданско общество и неправителствен сектор.
Избраните приоритетни зони имат най-голям потенциал да повлияят 

положително върху социално-икономическото развитие на общината. Те удовлетворяват 
в максимална степен идентифицираните нужди за подкрепа на потенциалите на развитие 
на региона и на възможностите за сътрудничество с другите общини, както следва:

• подобряване на жизнената и икономическата среда в община Кричим, 
подобряване условията за отдих и спорт;

• подобряване на водоснабдителната и канализационната инфраструктура;
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• подобряване на пътната инфраструктура;
• привличане на инвестиции и повишаване на конкурентоспособността, 

ефективно управление на общинската собственост;
• подобряване на транспортната свързаност;
• прилагане на мерки за енергийна ефективност, използване на възобновяеми 

енергийни източници и опазване на околната среда;
• развитие на туризма и опазване на културно-историческото наследство;
• развитие на социалните услуги, образование и здравеопазване; запазване и 

развитие на човешкия капитал.
През 2020 г. е осигурено финансиране за изграждане на Система за предоставяне 

на Wi-Fi зона на територията на община Кричим. Чрез инициативата WiFi4EU се осигури 
безплатен достъп до безжичен интернет за граждани на обществено достъпни места.

В ЦГЧ е обособена Пешеходна зона, необходимо е да бъде доизградена системата 
на видеонаблюдение, както и обособяване на повече точки с безплатен WiFi.

В община Кричим агломерационни образувания са формирани при град Кричим, 
който е общински център и има достатъчен производствен, инфраструктурен, социален 
и културен потенциал, съответно и притегателната способност за агломериране.

Предвижда се благоустрояване и озеленяване на градското пространства, ремонт 
на улици и смяна на тротоари, както и изграждане на детски и многофункционални 
площадки.

В областта на подобряването на инфраструктурата в здравеопазването се планира 
внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на градската поликлиника, 
включително нова система за отопление, както и разкриването на спешен център.

В областта на образователната инфраструктура ще бъдат приложени мерки за 
реализиране на дейности по облагородяване на дворните пространства на детските 
градини, разкриване на екокътове за разделно събиране на отпадъци и др. Всяка една от 
групите следва да разполага със собствена детска площадка за игра. Предвижда се 
допълнителна работа с деца в бъдещия център за личностно развитие, включително 
работа и консултации с психолог и логопед. внедряване на нови педагогически практики 
и системи на обучение и възпитание, включително сертификация на иновативни учители 
и прилагане на принципите на Монтесори педагогиката. В рамките на училищното 
образование се предвижда разширяване на свободния WiFi достъп, както и подобряване 
на спортно-техническата база, облагородяване на външните игрища, както и 
модернизация на физкултурните салони на училищата.

4.2. ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ СЪС СПЕЦИФИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
(ЗОНА 2)

Вторият тип зони за въздействие е свързана с развитието на различни форми на 
туризъм и стимулиране на икономическия сектор в общината.

Предложенията са в обхвата на зона 2 да бъдат обособени следните две подзони, 
определени на функционален признак:

4- Производствена зона (подзона 1).
4- Зона за развитие на туризъм и културно наследство (подзона 2).
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Производствената зона /подзона 1/ обхваща съществуващите производствени 
територии в северната част на гр. Кричим, като се предвижда разширяване и 
благоустрояване на зоната. В ПИРО се предвиждат основни инвестиции за развитие на 
бизнеса и неговата конкурентноспособност в тази зона. Предвижда се и изграждането на 
общински път свързващ изградената ПСОВ и гр. Кричим,

Съществуващото производствено звено представлява значителна по размерите си 
площ, в сравнение с големината на населеното място. Поради тази причина целта е по- 
скоро - освобождаване на терени за инвестиции със смесени функции в зоната, свързваща 
града, ЖП Спирката и съществуващите производствени терени. Смесената 
многофункционална устройствена зона съвместява социална и бизнес инфраструктура, 
производствена и складова дейност, обитаване и други допълващи функции, като не се 
допускат вредни влияния. Съществуващите единични терени, преотредени за 
производствена и складова дейност остават да функционират като такива, с възможност 
за съвместяване на смесени функции, поради близостта им до съществуващи жилищни 
структури. Като цяло тази зона се очаква в дългосрочен план да се превърне в генератор 
на инвестиции и бизнес интереси, като по този начин да се подпомогне икономическото 
укрепване на района и да повиши интереса на външните за града инвестиции в тази 
територия.

Зона за развитие на туризъм и културно наследство (подзона 2) е фокусирана 
върху популяризирането и развитието на туризма и културното наследство в общината. 
Териториално тя е ситуирана в южната част на общината. Идеята за обособяване на тази 
зона за въздействие произтича от функциите й свързани основно с отдиха да бъдат 
разширени и с някои специфични форми на туризъм (познавателен, еко и вело туризъм, 
фотолов). Тази зона, рекламирана по подходящ начин ще допринесе за популяризиране 
на общината като туристическа дестинация.

Община Кричим не е развита в достатъчна степен като туристическа дестинация 
в България, която да отговаря на наличните природни дадености, особено чрез 
предлагането на интегрирани туристически продукти, Общината разполага с 
необходимите природни дадености, които са подходящи за развитие на традиционен, 
културен и алтернативен туризъм.

Културните обекти на общината ще бъдат обвързани в общ проект (туристически 
продукт) със съседните общини -  Перущица, Родопи и Брацигово.

4.3. МЕЖДУОБЩИНСКА ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ /ЗОНА 3/

Третата зона е свързана със стимулирано развитие на функцията за икономическо 
развитие и на междуобщинска зона (съвместно с община Перущица, Родопи и община 
Брацигово) в сферата на туризма. Тя е с междуобщински характер.

Идеята за нейното предлагане е да се използват по - ефективно туристическите 
функции на общините Перущица, Родопи и Брацигово.
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5. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПИРО И ОПИСАНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИЯ 
ПОДХОД ЗА РАЗВИТИЕ.

Интегрираният подход е един от новите моменти в регионалното и 
пространствено планиране през плановия период 2021 — 2027 г.

Под интегриран подход следва да се разбира подход, целящ предотвратяване 
появата на социални и териториални различия, чрез по-добра съгласуваност между 
отделните участници в планирането и управлението на територията. За да бъде постигнат 
е необходимо да бъдат взети под внимание множество компоненти от различен характер 
(природогеографски, социално-икономически, политически и др.), както и наличните 
потенциални пространствени взаимодействия в управлението на ресурсите. 
Интегрирания подход се основава на три основни характеристики -  
мултидисциплинарност, пространствено измерение, партньорство. Когато те са налични 
можем да заключим, че интегрираният подход е приложен. При изготвянето на 
програмата за реализация към ПИРО този подход е налице, като е спазен принципа за 
партньорство при дефинирането на основните проектни предложения чрез участието на 
заинтересованите лица при тяхното определяне, планът е изготвен от 
мултидисциплинарен екип, притежаващ компетенции в съответните направления по 
компонентите, залегнали в аналитичната и стратегическата част, и предвидените мерки 
са с конкретно пространствено измерение.

Интегрираният подход в стратегическо планиране на регионалното и 
пространственото развитие изисква да се търси и да се отчита не само локалният ефект 
от отделните мерки в Плана за интегрирано развитие на община Кричим 2021-2027 г., но 
и да се държи сметка за възможния и съзнателно търсен мултипликационен ефект от тези 
мерки.

Мултипликационният ефект е:
1. Интеграпен;
2. Синергетичен, т.е. по-голям от сумата на ефектите от отделните мерки, ако 

последните биха се провеждали поединично, без връзка и взаимодействие с другите 
мерки;

3. Метричен и неметричен, като качествените ефекти в крайна сметка могат да 
доведат до подобряване и на метричните резултати от функционирането на социо- 
икономическата система;

4. Постоянно нарастващ, умножаващ се ефект.
Реализиран в една сфера, винаги води след себе си пряко или косвено, до 

съответни ефекти и в други, по-близки или по-далечни, по-пряко или по-непряко 
свързани с конкретната сфера подсистеми. Макар да са относително самостоятелни, 
икономическата, социалната и инфраструктурната системи на територията на общината, 
процесите на реализиране на мерките в тези системи функционално се преплитат 
помежду си, зависят едни от други, предопределят се едни други.

Така подобряване качеството на човешките ресурси и на инфраструктурата ще 
доведе до ускоряване развитието на икономиката; развитието на икономиката, от своя 
страна, ще позволи подобряване на инфраструктурата, повишаване качеството на 
човешките ресурси и мотивация на хората да останат и да работят в общината, 
повишавайки нейната привлекателност като предпочитано място за живот, труд и отдих. 
С подобен мултипликационен ефект ще бъдат и мерките, насочени към опазване и 
подобряване на околната среда.
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Независимо от това, че всяка от посочените сфери има своите собствени цели, 
приоритети и бюджети, при интегрирания подход за развитие трябва да се държи сметка 
как тези институционално отделни елементи си въздействат взаимно.

Принципът на интегрирания подход следва да бъде водещ при разработването на 
стратегическия раздел на ПИРО и съответно да бъде прилаган по отношение на всяка 
част от неговата структура.

Всичко това налага, както при формулирането, така и при изпълнението на 
мерките и дейностите в стратегическата част на Плана за интегрирано развитие на 
община Кричим 2021 -  2027 г,, представени в Програмата за реализация на ПИРО, 
съзнателно да се търсят, да се разкриват и да се развиват интеграционните връзки на 
всички равнища, както вътре в общината, така и в нейната обвързаност с други 
територии, извън нейния обхват.

Общата оценка представлява макро рамка - експертна оценка, обхващаща 
възможните източници за финансиране и разпределение на необходимото и очаквано 
финансиране по години. Реалната преценка е доста трудна, поради факта, че 
оперативните програми към момента са на етап проекти и не е ясно до какво изменение 
ще се стигне във връзка с Пандемията от COVID 19. Затруднение за коректна оценка е и 
трудното прогнозиране на пълния обем финансови публични и частни средства 
(безвъздмезни помощи - извън тези от ЕС, трансфери, субсидии, извънбюджетни 
средства, дарения, средства на банки и фондации, чуждестранни инвестиции и др.), 
които ще бъдат реализирани на територията на община Кричим, както и тяхното 
разпределение.

Интегрираният подход предполага, че успешното реализиране на даден проект 
може да спомогне за реализацията на следващ и обратното -  спиране или забавяне на 
важен ифраструктурен общински проект ще повлияе негативно на проекти свързани с 
привличането на инвестиции и развитието на икономиката на общината.

Макар че ПИРО има своя финансова рамка, той не управлява пряко ресурси. 
Ресурсите за неговата реализация идват от различни източници на финансиране като: 
европейските фондове (ЕФРР, ЕСФ, Кохезионен фонд, ЕЗФРСР), държавния бюджет, 
общинският бюджет, частни инвестиции, други международни фондове и програми. С 
най-голям дял на финансиране на заложените в ПИРО приоритети са фондовете на ЕС. 
Очаква се през следващия програмен период да има много по-голяма усвояемост по тях, 
което увеличава важността им за изпълнението на целите на стратегията. Средствата от 
държавния бюджет, общинският бюджет и частните инвестиции включват както 
необходимото национално съфинансиране по проекти, така и реализиране на собствени 
проекти и инициативи.

При разпределението на необходимите ресурси за целите на ПИРО по години, е 
използван постигнатият темп на усвояване по сегашните оперативни програми -  т.е. 
включено е финансирането по вече стартирали проекти, които ще продължат да се 
изпълняват до края на 2022 г.

За постигане на интегриран подход на развитие на общинската територия е 
идентифицирана най-подходящата комбинация от ресурси и мерки (проекти, 
инвестиции, политики), които са използвани целенасочено за осъществяване на 
конкретна цел или приоритет. Това се осъществява чрез програмата за реализация, в 
която се определя пакетът от мерки и проектни идеи за реализация на целите и 
приоритетите за развитие на общината през периода 2021-2027 г., съответните 
финансови ресурси, административните структури за управление, наблюдение и оценка 
на проектите, индикаторите за цялостното изпълнение на програмата, а оттук - и на 
ПИРО. Мерките, заложени в програмата за реализация, са приложими, постижими и 
реалистични, с конкретни измерими резултати и с реални източници на финансиране. 
Мерките са оформени след идентифициране на отделните проектни идеи, което от своя 
страна е постигнато чрез комуникация между заинтересованите страни и община
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Кричим. Програмата за реализация на ПИРО има многогодишен характер (7-годишен 
период на действие) и може да бъде актуализирана периодично в зависимост от 
условията и прогнозите за реализацията на плана с цел осигуряване на ефективност и 
ефикасност при изпълнението на плана и постигане целите и приоритетите за развитие.

Съгласно Методическите указания на МРРБ неразделна част на Програмата за 
реализация е Индикативен списък на важни за общината проекти, които ще се 
разработват и изпълняват в рамките на програмата (Приложение № 1А представен, като 
приложение към плана), изготвен по образец от Методическите указания.

Проектите включени в Приложение № 1А ще се реализират приоритетно. 
Съгласно Методическите указания в Програмата за реализация не се включват 
„потенциални“ проекти.

Програмата за реализация е реалистична, а включени проекти -  реализуеми.
В тази връзка е възможно след изготвяне на ПИРО, когато общината има 

готовност с друг проект, той да бъде добавен по-късно, при актуализация на програмата 
за реализация на плана. Включените в списъка проекти са тясно обвързани с ключовите 
приоритети за развитие, а в програмата за реализация е обоснован приносът им към тях.

Съгласно ППЗРР при приемане или изменение на бюджета на общината и 
утвърждаване на индикативните разчети за средствата от ЕС се актуализира и 
програмата за реализация към ПИРО.

Програмата следва да се актуализира и при наличие на нови проекти, като това се 
извършва при спазване на принципите на партньорство чрез съответните мерки от 
комуникационната стратегия. Изпълнението на основните проекти за общината е 
предвидено за началото на плановия период. Както е видно от таблицата с финансовата 
оценка не е включено финансирането на част от общинските приоритети особено на така 
наречените „меки“ мерки (без предвидени строително-монтажни дейности) причината за 
това, е че ще бъдат включени след публикуване на годишните програми на съответните 
оперативни програми, когато по преценка на Общинския съвет се прецени, че определена 
процедура е в унисон с избраните приоритети на общината.

Индикативната финансова таблица обобщава необходимите ресурси за 
реализацията на ПИРО за развитие през периода 2021-2027 г., които са разпределени по 
приоритети.

Компонентите на индикативната финансова таблица включват:
>  Определените приоритети за устойчиво интегрирано местно развитие през 

периода до 2027 г.;
>  Общия обем на планираните средства за тяхната реализация;
>  Източниците на финансиране за реализация на приоритетите в развитието 

на Общината, като се имат предвид конкретните проекти, включени в 
Програмата за реализация на ПИРО и проекти, които към момента нямат 
проектна готовност, но ще спомогнат за постигане на избраните 
приоритети;

>  Относителния дял на предвидените средства по източници на финансиране 
в общата сума на поетите финансови ангажименти за реализацията на 
ПИРО.

Източниците за финансиране на мерките и проектите, предвидени за реализация 
на приоритетите на ОПР, включват четири групи финансови източници:

о Собствени средства: общински бюджет, общински или други местни 
публични фондове и сметки (бюджетни и извънбюджетни);

о Републикански бюджет;
о Средства от ЕС: Структурни фондове и Кохезионен фонд на ЕС, фондове 

на ЕС в областта на земеделието/ развитие на селските райони и 
рибарството, други източници -  банки, фондове и фондации, програми на
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ЕС, международни финансови институции, средства на неправителствени 
организации в обществена полза и др. публични финансови източници; 

о Други източници: частни финансови източници: средства от частни банки, 
фондове, инициативи, проекти и средства на частни фирми и 
неправителствени организации в частна полза.

При предвиждане на необходимите средства е взето предвид, че към момента все 
още е валидно правилото М+3 от стария програмен период, което през новият става М+2. 
Както и че максималният допустим грант от европейските структурни фондове в размер 
на 85% (по изключения 100%) през новият период се очаква да спадне на 70%. В този 
смисъл гранта на важни за общината инфраструктурни проекти по приложение 1А се 
очаква да мине по правилото М+3 и е дадено съотношение на гранта 85% ЕС към 15% 
национален бюджет.

От друга страна част от меките мерки се очаква да се случат напред във времето 
и съотношението е съгласно предвиденото в „Предложение за Регламент на Европейския 
парламент и на Съвета относно Европейски фонд за регионално развитие и относно 
кохезионният фонд“:

• Цел на политиката 1: по-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативния 
и интелигентен икономически преход:

• Цел на политиката 2: по-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на 
чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, 
приспособяване към изменението на климата и превенция и управление на риска.

За да се позволи гъвкавост, критериите за тематична концентрация ще се прилагат 
на национално равнище.

За държави с: Минимален % за „ЦП 1“ Минимален % за „ЦП 2М

БНД под 75% 35% 30%

БНД 7 5-100% 45% 30%

БНД над 100% 60% Не е приложимо 
М инимум за Ц П  1 и Ц П  2:
85%

За „меките“ мерки и мерките свързани с борбата и последствията от COV1D са 
взети процентите предвидени в Предложение за Регламент на Европейския парламент и 
на Съвета относно Европейския социален фонд плюс ЕСФ+.

Следва да се има предвид, че в новият програмен период значително се залага на 
стимулирането чрез банковото финансиране -  гаранционен или заемен финансов 
инструмент, което не е отразено в графа други източници, защото реално подлежи на 
възстановяване или от приходите от проекта или от общинския бюджет. В процеса на 
изпълнение на ПИРО могат да възникнат допълнителни потребности, които да наложат 
реализирането на допълнителни проекти или прехвърляне на средства между отделните 
пера.

Индикативната финансова таблица включва в прогнозен план пълния обем на 
финансовите ресурси (собствени и привлечени) за инвестиции, текущи разходи, 
средства, получени като безвъзмездни помощи, субсидии (трансфери) или друг вид 
публични и частни средства и разходи, които ще бъдат реализирани на територията на 
общината и ще допринасят за развитието й през периода до 2027 г„ в съответствие с 
приоритетите и целите на ПИРО 2021 -  2027 г.
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Следва да се има предвид, че общата сума на посочените финансови ресурси, 
включително по отделните приоритети, е индикативна и може да претърпи корекции в 
зависимост от възприетите подходи и степента на изпълнение на приоритетите, 
промените в пазарните условия, необходимостта от гъвкаво управление и оптимизиране 
на предвидените средства, чрез преразпределение между отделните приоритети на базата 
на аргументирани промени в предвидените мерки и проекти.

Програмата за реализация на ПИРО и приложенията към нея подлежат на 
периодична актуализация с цел включване на нови мерки, дейности, проекти или 
източници на финансиране.

6. МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И МЕРКИ ЗА 
АДАПТИРАНЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА 
РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ

Изменението на климата е едно от най-големите екологични предизвикателства, 
пред които сме изправени в днешно време. Това е проблем, който засяга почти цялата 
човешка дейност, който не се поддава на прости и бързи анализи.

Измененията в климатичните фактори -  глобалното затопляне, природните 
бедствия, рисковите територии и зони, дават отражение и върху разработваните 
концепции и стратегии за пространствено планиране, върху управлението на водите, 
земята и природните ценности.

Стратегическите документи в областта на околната среда на национално ниво 
поставят общи цели и редица изисквания, свързани с изменението на климата и 
адаптация към климатичните промени, които следва да бъдат съобразени с характерните 
особености и проблеми на всеки регион, област и община.

България се намира в един от регионите, които са особено уязвими към 
изменението на климата (предимно чрез повишаване на температурата и интензивни 
валежи) и от нарастващата честота на свързаните с изменението на климата екстремни 
събития като суши и наводнения.

Рисковете, причинени от събития, свързани с изменението на климата, могат да 
доведат до загуба на човешки живот или да причинят значителни щети, засягащи 
икономическия растеж и просперитета, както на национално, така и на трансгранично 
равнище. В научната общност съществува консенсус, че изменението на климата 
вероятно ще увеличи честотата и величината на екстремните метеорологични явления, 
като се очаква през следващите десетилетия в страната средната годишна температура 
на въздуха да се увеличи и да се променят типовете валежи.

Въздействието (смекчаване) на изменението на климата е термин използван за 
описание на процеса на намаляване на емисиите на парникови газове, които допринасят 
за изменението на климата. Процесът включва стратегии за намаляване на емисиите на 
парникови газове и увеличаване на абсорбентите на парникови газове.

Адаптацията представлява процес или система от действия и мерки, целящи 
намаляване уязвимостта на природните и човешките системи срещу действителните или 
очакваните ефекти от изменението на климата. Адаптацията може да бъде считана за 
метод, обучаващ ни как да живеем с последствията породени от климатични промени. 
Последствията от изменението на климата вече може да се видят в Европа и по света, и 
тези въздействия се очаква да се засилят през идните десетилетия.

Приспособяване към изменението на климата и смекчаването на последиците са 
тясно свързани помежду си. Въпреки че те често се разглеждат като отделни теми или 
области на политиката, е много важно да се разгледат връзките между тях.

Някои от адаптационните реакции имат ясни ползи за смекчаване, но някои 
действия могат да доведат до несполучлива адаптация" - т.е. вместо намаляване на
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уязвимостта към изменението на климата, те всъщност го увеличават или намаляват 
способността за адаптация.

Правната рамка и политиките за адаптация към изменение на климата (АИК) в 
България се разбират в контекста на нейните ангажименти по международните 
конвенции и законодателството на ЕС.

През декември 2015 г. е прието Парижкото споразумение на 21-та Конференция 
на страните (СОР 21) към РКООНИК, предоставящо рамка за глобални действия за 
справяне с изменението на климата след 2020 г. В Парижкото споразумение се 
установява „глобална цел за адаптация: подобряване на адаптивния капацитет, 
укрепване на устойчивостта и намаляване на уязвимостта от изменението на климата“ и 
се настоява финансовата помощ за адаптиране в развиващите се страни да бъде 
значително увеличена.

Чрез планирания национално определен принос (INDC) ЕС и държавите-членки 
са поели ангажимент за постигане като задължителна цел намаляването на емисиите на 
ПГ най-малко с 40 процента към 2030 г. в сравнение с 1990 г.

Освен това, България е страна по редица други конвенции, отнасящи се до АИК в 
различни сектори, като Конвенцията за биологичното разнообразие, Конвенцията за 
защита на архитектурното наследство на Европа, Конвенцията за международна 
търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна и Конвенцията за 
сътрудничество за опазване и устойчиво използване на река Дунав.

Стремежът на Европейския съюз е да се осигури устойчиво развитие на всички 
жители на Общността. Това е развитие, при което се „задоволяват нуждите на 
настоящето, без да се застрашават възможностите на бъдещите поколения да задоволят 
своите нужди“.

Затова и устойчивото развитие обхваща три аспекта - социален, икономически е 
екологичен. Европейски зелен пакет - пътна карта за постигане на устойчивост на 
икономиката на ЕС.

Това е нова стратегия за растеж, която има за цел превръщането на ЕС в 
справедливо и благоденстващо общество с модерна, ресурсно ефективна и 
конкурентоспособна икономика, в която през 2050 г. няма да има нетни емисии на 
парникови газове и икономическият растеж не зависи от използването на ресурси.

Зеленият  пакт  е неразделна част от стратегията на Европа за изпълнение на 
програмата й до 2030 г. в отговор на дефинираните от Организацията на обединените 
нации цели за устойчиво развитие.

Пакетът включва редица стратегии в различни области като промишленост, 
биоразнообразие и други.

Първият пакет от мерки на ЕС в областта на климата и енергетиката е договорен 
през 2008 г. и в него бяха определени целите до 2020 г.

Цели към 2020 г.
• намаляване на емисиите на парникови газове с 20% (в сравнение с 1990г.)
• увеличаване на дела на възобновяемата енергия до 20%;
• повишаване на енергийната ефективност с 20%; За да постигне тези цели, ЕС 

разработи и впоследствие реформира схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), която 
има за цел да намали емисиите на парникови газове, по-специално от енергоемки отрасли 
и електроцентрали.

В секторите на сградния фонд, транспорта и селското стопанство са определени 
национални цели за емисиите като част от Регламента за разпределяне на усилията.

През декември 2020 г. в контекста на необходимостта от повишаване на 
амбициите в областта на климата, както се изисква и от Парижкото споразумение, 
Европейският съвет одобри нова цел за намаляване на емисиите до 2030 г.
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Лидерите от ЕС постигнаха съгласие по обвързваща цел за ЕС за постигането на 
нетно намаление на равнището на Съюза на емисиите на парникови газове до 2030 г. с 
най-малко 55% спрямо равнищата от 1990 г.

ЕС ще повиши амбициите си в областта на климата по такъв начин, че:
• да се стимулира устойчивият икономически растеж;
• да се създадат работни места;
• да се донесат ползи за гражданите на ЕС. свързани със здравето и околната

среда;
• да се допринесе за дългосрочната конкурентоспособност в световен план на 

икономиката на ЕС чрез насърчаване на иновациите в зелени технологии.

Ключови стратегии и програми на национално ниво, осигуряващи основа за 
законодателството като цяло, включително за АИК, са както следва:

t  Национално програма за развитие: България 2030 г.
Националната програма за развитие на БЪЛГАРИЯ 2030 (детайлизирана 

стратегия) е рамков стратегически документ от най-висок порядък в йерархията на 
националните програмни документи, детерминиращ визията и общите цели на 
политиките за развитие във всеки сектор на държавното управление, включително 
техните териториални измерения.

При изготвянето на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 е 
отделено специално внимание на Програмата за устойчиво развитие за периода до 2030 
г. на Организацията на обединените нации (ООН) „Да преобразим света“ и на 
включените в нея 17 глобални цели за устойчиво развитие. Програмата и Целите са 
разгледани като рамка на националните политики за развитие, а самата Национална 
програма за развитие България 2030 -  като отговора на правителството за изпълнението 
им.

Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 стъпва на нарочен Анализ 
на социално-икономическото развитие на страната след присъединяването й към 
Европейския съюз, целящ да идентифицира ключовите проблемни области и пропуски в 
политиките за развитие на страна, обсъден със социално-икономическите партньори в 
рамите на Икономическия и социален съвет и Националния съвет за тристранно 
сътрудничество. Тази детайлизирана версия на Националната програма за развитие: 
България 2030 стъпва върху визията, целите и приоритети за социално-икономическо 
развитие на България в периода 2021-2030 г„ одобрени с Решение на Министерски съвет 
№33 от 20.01.2020 г. В документа подробно са разписани областите на въздействие, 
които ще бъдат обект на целенасочени интервенции до 2030 г., подредени по приоритети 
(13 приоритета) и подприоритети и съпътствани от индикатори за резултат, индикативен 
финансов ресурс, източници за финансиране и съотносими цели за развитие на ООН.

4- Споразумението за партньорство за периода 2021-2027 г.
Споразумението за партньорство е националният стратегически документ, 

очертаващ рамката за управление на средствата от европейските фондове в България 
през програмния период 2021 -  2027 г. Това е документът, в който се определя 
стратегията на държавата членка и нейните приоритети за изпълнение на Кохезионната 
политика на Европейския съюз. Документът очертава основните направления на 
инвестициите с европейско финансиране през следващия програмен период:

• иновативен и интелигентен икономически преход чрез иновации и приложна
наука;

• чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова 
икономика;
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•  подобряване на мобилността и регионалната свързаност;
•  развитите на човешките ресурси и образование;
• устойчиво и интегрирано развитие на регионите в страната.

4- Трети Национален план за действие по изменение на киш ат а  
(НПДИК)

НПДИК очертава рамката за действия по изменение на климата за периода 2013
2020 г. в съответствие с политиката на ЕС и международните споразумения. Документът 
определя също така задълженията на съответните субекти (министерства, агенции и 
местни органи) и се фокусира главно върху смекчаването на климатичните промени. 
Най-голямо влияние в периода 2021- 2027 г. ще има, приетата през 2019 г. от 
Министерски съвет, Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и 
План за действие с хоризонт 2030 година.

Документът очертава стратегическата рамка и приоритетите по отношение на 
адаптацията към изменението на климата до 2030 г. Целта е да се намали уязвимостта на 
страната спрямо последиците от изменението на климата и да се подобри капацитета за 
адаптация на екологичните, социалните и икономическите системи към въздействията 
на изменението на климата.

Националната стратегия за адаптация към изменението на климата обхваща девет 
сектора - „Селско стопанство“, „Гори“, „Биологично разнообразие и екосистеми“, 
„Води“, „Енергетика“, „Транспорт“, „Градска среда“, „Човешко здраве“ и „Туризъм“. 
Част от документа е и разработеният План за действие, в който са определени целите и 
приоритетите за подобряване на капацитета за адаптация. В плана детайлно са разписани 
дейности за всеки от секторите, в това число необходим финансов ресурс, очаквани 
резултати, отговорни институции за тяхното прилагане.

За първи път в България е изготвен и макроикономически анализ, в който са 
оценени социалноикономическите последици от въздействията от изменение на климата. 
Изчисленията показват, че ако не се предприемат действия, изменението на климата ще 
окаже негативно влияние във финансово отношение, като е възможно да ликвидира 
икономическия растеж на страната до 2050 г.

Основните инвестиционни насоки на ЕС относно финансирането по линия на 
политиката на сближаване за периода 2021-2027 г. за България по Цел на политиката 2: 
Нисковъглеродна и по-зелена Европа (чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини 
инвестиции, кръгова икономика, адаптиране към изменението на климата и превенция 
на риска), са във връзка с набелязани нужди от инвестиции с висок приоритет с цел 
насърчаване на мерките за енергийна ефективност, подобряване на ефективността на 
ресурсите и управлението на отпадъците и насърчаване на прехода към кръгова 
икономика.

И по-специално:
• Подкрепяне на мерките за енергийна ефективност, насочени предимно към 

намаляване на замърсяването на въздуха;
• Подобряване на енергийната ефективност в промишлените малки и средни 

предприятия, включително техните помещения, инсталации и процеси;
• Подобряване на енергийната ефективност на сградите - с основен акцент върху 

обществените сгради;
•  Преминаване към най-високите стъпала на йерархията на управление на 

отпадъците, включително инфраструктурата: предотвратяване на генерирането на 
отпадъци, повторно използване и рециклиране на отпадъците и разширяване на 
системата за разделно събиране на отпадъци;
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• Повишаване на ефективността на ресурсите и насърчаване на кръговата 
икономика, включително разработване на алтернативи на суровините и използване на 
рециклираните материали като суровини;

• Подобряване на базата от знания относно кръговата икономика, мониторинга на 
отпадъците и потоците от материали;

•  Повишаване на осведомеността относно практиките и поведението във връзка с 
устойчивото потребление, както и относно съпътстващите ги мерки с акцент върху 
икономическите инструменти.

Националната стратегия за адаптация към изменение на климата и План за 
действие са определени и ключовите климатични рискове и уязвимостта за деветте 
икономически сектора на България, както следва:

S  Сектор „Биологично разнообразие и екосистеми “
Прогнозираните постепенни климатични промени и екстремни климатични 

явления се очаква да окажат въздействие на всички нива върху биологичното 
разнообразие и екосистемите. Проявите на изменението на климата се очаква да имат 
различни въздействия върху различните видове екосистеми и да засегнат биологичното 
разнообразие и екосистемните услуги по редица начини. От друга страна, 
прогнозираното годишно увеличение на средните температури може да допринесе за 
адаптиране чрез удължаване на вегетационните периоди и чрез миграция на видовете в 
природните екосистеми или чрез контролирано въвеждане на видове за селското 
стопанство, зелената инфраструктура или други цели на адаптацията Основните 
уязвимости от изменението на климата на различните нива на биологичното 
разнообразие и екосистемите в България могат да бъдат обобщени както следва:

> Загуба на генетично разнообразие
Генетичното разнообразие е заплашено пряко от ефекта на климатичните 

промени върху уязвими/застрашени видове (вкл. ендемични видове с ограничен ареал и 
възможности за миграция), които може да бъдат загубени завинаги. Съществуват и 
непреки последици от изменението наклимата, дължащи се на конкуренцията за ресурси 
между биоразнообразието и човешките дейности, които водят до увеличаване на други 
видове натиск (например добив на вода, прекомерно използване на редки видове от 
уязвими групи от населението, промяна в земеползването и фрагментиране чрез 
инфраструктура).

>  Нарушаване на жизнения цикъл на видовете и фенологичните фази
Промените в климата могат да засегнат жизнения цикъл и размножителните 

периоди на видовете в екосистемите, да повлияят върху популациите и процесите в 
екосистемата (хранителни вериги и конкуренция за ресурси), включително чрез 
навлизането на инвазивни видове, които се конкурират с местните видове и може да ги 
изместят от традиционните ниши, като по този начин променят целостта на 
екосистемата.

>  Влошаване на местообитанията
Възможна последица от изменението на климата е влошаването на 

местообитанията в категориите критично застрашени, застрашени, уязвими и почти 
застрашени, както са включени в Червената книга на Република България 
„Местоооитания (БАН 2011 г.). Към тези промени са уязвими по-специално 
местообитанията на голяма надморска височина.

^ Сектор „Селско стопанство “
Уязвимостта и риска от изменението на климата в селскостопанския сектор 

обхваща широк кръг междусекторни въпроси, свързани с водоснабдяването и 
енергийните доставки, качеството на въздуха и почвата, земеползването,
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биоразнообразието и горското стопанство. Те включват последиците задруги сектори от 
пряко увреждане на културите и животновъдството вследствие екстремни 
метеорологични условия и постепенни промени в климата. Тези въздействия могат да 
доведат например до повишаване цените на хранителните продукти, което след това 
оказва влияние както върху макроикономиката, така и върху конкретни сектори като 
общественото здраве и туризъм.

Специфичните рискове от изменението на климата и уязвимостите в 
селскостопанския сектор в България са, както следва:

> Промени в продължителността на вегетационния сезон
По-дългият вегетационен период би позволил по-добро разпространение на

отделните видове и ще подобри възможностите за отглеждане на нови, по-термофилни 
видове или вторични култури.

> Агро-фенология
В България се очаква по-ранно цъфтене на дърветата, по-дълъг сезон за лозята и 

промени в другите естествени цикли на културите, което оказва влияние върху крайните 
добиви. В случая на зърнените култури се очакват по-нататъшно свиване на 
междуфазовите периоди от цъфтежа до узряването.

> Добиви от реколтата
Добивите зависят от редица фактори, включително от продължителността на 

сезона за отглеждане и от други фактори на производителността на посевите. 
Прогнозират се промени в обема на добивите от основните култури (зимна пшеница, 
царевица и слънчоглед) поради предвижданото покачване на температурата и 
намалените валежи.

> Повишен риск от разпространение на вредители, болести и плевели
Промените в температурата, влагата и концентрацията на атмосферни газове не

само стимулират растежа и генерирането на растения, гъбички и насекоми, но също така 
променят взаимодействията между вредителите и техните естествени врагове и 
приемници.

> Неблагоприятни ефекти върху животновъдството
Животновъдството ще бъде неблагоприятно засегнато от по-големия топлинен 

стрес вследствие повишаването на температурата и влажността на въздуха, което засяга 
здравето и доброто физическо състояние на животните. Промените в температурата и 
валежите могат да засегнат животновъдството по отношение на възпроизводството, 
метаболизма и здравето.

> Увеличен риск от засушаване, ерозия, опустиняване и засоляване на 
почвите

По-честите и интензивни суши вероятно ще увеличат сухотата на почвата, което 
в комбинация с горещите ветрове ще увеличи риска от вятърна ерозия и деградация на 
почвата.

> Неблагоприятно въздействие върху рибарството и аквакултурите
Сушата може да доведе до понижени водни нива, които представляват сериозна 

заплаха за системите за отглеждане на риба и може също така да понижат нивата на по- 
малките планински реки и водни потоци, което може да доведе до загуба на видове. По- 
високите температури също водят до промени в периода на хвърляне на хайвера на 
видовете.

* Сектор „Енергетика“
Енергийната инфраструктура е уязвима от редица климатични стресови фактори, 

в това число температура, валежи, покачване на морското равнище и екстремни явления. 
По-конкретно, изменението на климата се очаква да промени интензитета, честотата и 
разпространението на екстремно високи температури, валежи и бури, което увеличава 
уязвимостта на енергийната инфраструктура.
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Рисковете и уязвимостта към изменението на климата за всеки от елементите на 
енергийната система в България са, както следва:

> Повреда на инфраструктурата и оборудването
Силните валежи представляват риск за функционирането и може да повредят 

инфраструктурата и оборудването, което води до прекъсване на производството. 
Състоянието на минните обекти може да бъде засегнато от повишен риск от наводняване, 
потъване, свлачища. ерозия на почвата и променящи се нива на подпочвените води.

> Увеличен риск от топлинен стрес за работниците на открито
С прогнозираната нарастваща честота и интензивност на топлинните вълни, 

свързаната с атмосферните условия топлинна експозиция представлява нарастващо 
предизвикателство за здравето и безопасността на работното място.

> Намалена ефективност на електрическите централи
Електрическите централи ще претърпят известно намаление на мощността, тъй

като по-високите температури на въздуха и водата влияят на ефективността на 
охладителните им системи. Увеличаването на температурата на външната среда води до 
намаляване на разликата между температурата на външната среда и температурата на 
изгаряне, намаляване на ефективността на генераторите, котлите и турбините.

>  Наличие на вода за охлаждане
Поради увеличения риск от суша и по-голямата конкуренция за водни ресурси, 

някои електрически централи може да се изправят пред намалена способност да извличат 
и изхвърлят охлаждаща вода.

> Промяна в търсенето на енергия
Изменението на климата може да промени енергийните изисквания за жилищно и 

промишлено охлаждане и отопление, времето и мащаба на пиково търсене и корекциите 
в енергопотреблението за транспортни, строителни и селскостопански дейности.

> Намалена потребност от отопление
Увеличаването на температурите вследствие изменението на климата може 

постепенно да намали нуждата от отопление.
Понастоящем България не прилага енергийни мерки/действия, изрично насочени 

към адаптацията за изменение на климата. Въпреки това, редица дейности и инициативи 
в сектора, които са свързани главно с усилията за смекчаване на последиците, осигуряват 
синергия с адаптацията. Те включват:

• Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Р България до 2030 г. 
и Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Р България до 2030 г. с хоризонт до 2050 
г.

• Национална програма за развитие: България 2030 г. (с основен приоритет 
„Кръгова и нисковъглеродна икономика“);

• Диверсифициране на енергийните източници (по-специално развитие на 
газовата мрежа) и енергийна ефективност (ЕЕ).

^  Сектор „Гори“
Изменението на климата е потенциален причинител на значителни промени в 

горите на България и докато техните взаимодействия и комбинирани ефекти са сложни, 
основните уязвимости включват следното:

> Специфични за видовете физиологични реакции
В резултат на променения режим на температурата и валежите и невъзможност за 

реагиране на променящите се климатични условия.
> Неясноти относно взаимодействието между видовете

Свързани със специфичните за видовете реакции са неяснотите относно 
взаимодействието помежду им като конкуренция за ресурси, което е един от основните 
процеси, влияещи върху динамиката на горите и състава им в условия на изменящ се 
климат.
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> Големи площи с иглолистни насаждения на твърде малки надморски 
височини

И свързания с това потенциален риск за намаляване на растежа им и различни 
здравни проблеми. Тази уязвимост е последица от мащабните залесявания през 20-ти век.

> Повишена вероятност от големи пожари и други нарушения
като повреди от силен вятър, поражения от мокър сняг и лед, атаки от насекоми. 

Това е потенциално най-важният фактор за горите, предвид факта, че природните 
нарушения често водят до значителни промени в структурата им и в околната среда.

> Доминиране на употребата на дървесина като дърва за огрев
което има малък принос за икономическата устойчивост на сектораи неговата 

способност да самофинансира дейностите по повишаване на устойчивостта, като 
същевременно намалява и възможностите за дълготрайно фиксиране на въглерод.

✓ Сектор „ Човешко здраве“
Климатичните промени в България се проявяват чрез повишаване на средните 

годишни температури на въздуха и водата, увеличаване на горещите и студени вълни, 
промяна в режима на годишните валежи, нарастване броя на интензивните валежи, 
увеличаване на екстремните метеорологични явления (ветрове, циклони, наводнения и 
суши) и промени в интензитета на ултравиолетовото (UV) излъчване. Всички тези 
промени засягат здравето по сложен и индивидуален начин, в зависимост от различните 
социално-икономически, здравни, лични и други фактори

Ключовите бъдещи уязвимости за България, посочени в секторния доклад за 
оценка, са както следва:

У Влияние на температурата и влажността върху здравето
Те включват очакваното увеличение на: броя на смъртните случаи от сърдечно

съдови заболявания и инсулти в големите градове през лятото, дължащи се на горещи 
вълни и на ефекта на градския топлинен остров; заболявания от преносители; 
кампилобактериозни инфекции; респираторни заболявания, дължащи се на посилното 
влияние на С02, прах и ФПЧ в по-топлия въздух.

> Спешни последици за здравето, свързани с метеоролога чн и те условия
Те включват очакваното увеличение на: смъртността вследствие на екстремни

метеорологични явления и пожари, като това нарастване е по-голямо при уязвимите 
групи; заболяемост от водата и храните, дължаща се на увредената инфраструктура; и 
посттравматично разстройство.

>  Промяна в ефектите върху здравето, свързани с валежите
Тя включва очакваното увеличение на: поява на криптоспоридиоза и 

кампилобактериоза поради комбинация от по-чести валежи и по-високи средногодишни 
температури; и инфекции. Представителите на сектора участват в редица дейности на 
местно, национално и международно ниво, свързани с адаптацията към изменение на 
климата. Това включва участие в процеса на разработване на политики, образователна 
активност, научноизследователска дейност, предоставяне на информация и обществена 
комуникация.

■S Сектор „ Туризъм “
Поради своя пространствено концентриран, зависим от времето и с изключително 

сезонен характер, туризмът в България е уязвим от изменението на климата. Екстремните 
събития, наблюдавани в миналото, се очаква да станат по-чести при сценариите на 
изменението на климата, включително топлинни вълни, интензивни валежи, наводнения 
и бури. Зимният туризъм вече страда от по-високи температури и в краткосрочен до 
средносрочен план ски зоните вероятно ще станат все по-икономически 
нежизнеспособни; в дългосрочен план се очаква летните температури да надвишават
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биофизично допустимите прагови нива, докато покачването на морското равнище и 
наводненията ще доведат до загуба на крайбрежни зони.

Основните рискове, свързани с очакваното изменение на климата и екстремните 
метеорологични явления, пред които е изправен българският туристически сектор, могат 
да бъдат обобщени както следва:

> По-малък брой туристи
Комбинация от тенденции, свързани с изменението на климата, включително по- 

високи температури, по-чести горещи вълни и повишени валежи и влажност може да 
доведе до намаляване на туристите.

>  По-кратък зимен сезон
Може да се очаква, че зимният сезон ще продължи да се свива поради по-краткия 

период на снежната покривка, както и други фактори като по-високите рискове от 
лавини.

> По-кратък среден престой
Това може да се дължи на комбинация от фактори, включващи по-високи 

температури, по-чести топлинни вълни и повишени валежи и влажност.
> Здравни проблеми с туристите

Това се отнася особено до летния сезон, когато има повече риск от топлинни и 
слънчеви удари, проблеми с високо кръвно налягане и т.н.

Към настоящият момент е твърде ограничено участие на туристическия сектор в 
дейностите по адаптация към изменение на климата (АИК).

Сектор „ Транспорт “
В средносрочен и дългосрочен план основните рискове за българската 

транспортна система, очаквани в резултат на прогнозираните климатични промени и 
описани в секторния доклад за оценка, са следните:

> Наводнения
Очаква се честотата и въздействието на наводненията да се увеличат при всички 

сценарии за изменението на климата. Наводненията причиняват значителни щети на 
пътната и железопътната инфраструктура, като увреждат подосновните пластове на 
пътните или железопътните съоръжения.

>  Свлачища
Валежите са основен фактор за възникването на свлачища и въпреки че се очаква 

общият средногодишен обем на валежите да намалее, свлачищата ще продължават да 
бъдат сериозен проблем поради очакваната по-висока честота на екстремни валежи.

> Виелици и снеговалежи
В дългосрочен план се очаква годишният обем на снеговалежите да намалее, но в 

краткосрочна и средносрочна перспектива виелиците и силните снеговалежи ще 
продължат да бъдат основен източник на смущения в услугите на всички видове 
транспорт.

>  Екстремни горещини
Те увреждат пътищата с асфалтобетонова настилка като размекват свързващия 

компонент - битума. Това намалява товароспособността на настилката и, в комбинация 
с натоварването от автомобилното движение, води до деформацията й и образуване на 
коловози, което увеличава рисковете от пътнотранспортни произшествия. Досега 
подходът към АИК в българския транспортен сектор не е бил особено систематичен. Има 
единични случаи, при които заинтересовани страни са идентифицирали конкретни 
въпроси, свързани с изменението на климата, и са набелязали конкретни мерки за 
решаването на всеки случай поотделно. Примери за действия по АИК, предприети в 
различните видове транспорт, включват: повишена употреба на полимер-модифициран 
битум, спиране движението на тежкотоварни автомобили при горещо време (от Пътна
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полиция въз основа на наредба, издадена от А ПИ) и преразглеждане на нормите за 
проектиране на пътищата (възложено от МРРБ).

■S Сектор „Градска среда “
Основните констатации за оценката на рисковете и уязвимостта към изменението 

на климата в сектор „градска среда“ са както следва:
>  По-високите температури, водещи до формирането на топлинни острови, 

които ще се появяват по-често и ще траят по-дълго, ще имат най-голямо 
въздействие върху големите градове с повишена плътност и интензивност 
на застрояването.

>  Изключително ниски температури и студени вълни не се очакват често, но 
могат да продължат няколко последователни дни и да повлияят на живота 
както в големите, така и в малките планински градове;

>  Наводненията ще се увеличават по честота и ще засегнат всички населени 
места като нанесат щети както в големите, така и в малките градове;

>  Градушките, които често се комбинират с интензивни валежи, също ще 
причинят наводнения в градовете и ще повредят сгради, автомобили, 
обществен транспорт и инфраструктура

> Свлачищата може да бъдат провокирани и от земетресения, типични за 
страната.

Въпреки че земетресенията не са свързани с изменението на климата, голямото 
им въздействие върху градската среда и живота на хората трябва да бъде взето предвид 
в процеса на адаптиране.

Предвидените действия за АИК в градската среда могат да се извлекат от Трети 
НПДИК 2013-2020 г., Националната програма за намаляване риска от бедствия 2021
2025 г., Планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от 
наводнения в България, Национална стратегия към адаптация изменението на климата и 
план за действие.

■S Сектор „Води“
Очаква се изменението на климата да има значителен ефект върху хидрологията 

на реките. За някои райони на басейново управление общият годишен дебит се очаква да 
намалее с около 10 процента за период от 30 години в сравнение с референтния период 
1976-2005 г.

Рисковете от изменението на климата и уязвимостта във сектор „води“ са както 
следва:

>  Опасностите от наводнения и суша
По-високите рискове от наводнения засягат цялата страна, докато посериозните 

засушавания застрашават районите с прогнозиран недостиг на вода.
> Състояние и подготвеност на инфраструктурата

Претоварена, застаряваща, слабо поддържана инфраструктура и следователно 
силно уязвима и най-вероятно, неадекватна за справяне с изменението на климата.

Готовност на човешкия фактор, оператор или ползвател
Населението и операторите на инфраструктура нямат исторически опит и не 

разполагат с добри практики при наводнения и суши и следователно са силно уязвими.
^ Водноелектрически централи -уязвими от експлоатацията при суши. 

Водни услуги (водоснабдяване, канализация, мелиорация) -уязвими при 
суша

МОСВ стартира дейности, насочени конкретно към АИК, по време на 
подготовката на националната стратегия за АИК. Основните действия за изпълнение са 
в рамките на програмите за мерки по ПУРБ и ПУРН.
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ВиК дружествата участват в различни проекти и инициативи, включително 
проекти за сравнителен анализ. Въпреки че АИК не е пряка тяхна цел, това е възможност 
за тях да повишат ефективността си.

През 2018 г. в обособените територии на ВиК операторите в 15 административни 
области са разработени Регионални прединвестиционни проучвания, в които е 
извършена оценка на рисковете, свързани с изменението на климата и за смекчаване на 
въздействието му, както и за устойчивост при бедствия с цел определяне на мерки за 
постигане на съответствие с националното и европейското законодателство, свързано с 
климатичните промени.

Адаптирането на подходите в планирането към измененията на климата в община 
Кричим ще осигури запазването на екологичния комфорт в урбанизираните територии и 
намаляването на рисковете от природни бедствия * хидроложки, метеорологични, 
геофизични и биологични природни явления и бедствия.

В община Кричим е направена екологична оценка на Общия устройствен план, 
която определя доколко и по какъв начин процесите на регионалното и пространствено 
развитие влияят върху състоянието на околната среда и качеството на живот на 
територията на общината, какви са основните проблеми, свързани с изменението на 
климата и възможните мерки за тяхното решаване, какви дейности и съответно - ресурси 
ще бъдат необходими за това през съответния период на планиране.

Доколкото Общият устройствен план е документ с дългосрочна визия за развитие 
за 15 - 20 години напред, а Планът за интегрирано развитие на общината е с хоризонт 7 
години, може да се приеме, че анализите, оценките, прогнозите и мерките в Доклада за 
екологична оценка на ОУПО относно ограничаване изменението на климата, адаптиране 
към климатичните промени и намаляване на риска от бедствия, са актуални и по 
отношение на Плана за интегрирано развитие на община Кричим за плановия период 
2021 -2 0 2 7  г.

Макар да не се предвижда разработване на предварителен доклад за екологична 
оценка на ПИРО, следва да се отбележи, че в съответствие с действащата нормативна 
уредба, при изпълнението на всяка от мерките в Плана за интегрирано развитие на 
общината, свързана с реализация на инвестиционни проекти, за които е задължителна 
ОВОС, такава ще бъде извършвана преди икономическата оценка, финансиране и 
стартиране на съответните обекти.

В Доклада за екологична оценка на ОУПО анализът на текущото състояние на 
околната среда е направен по основни компоненти: въздух; води; почви; ландшафт; 
биологично разнообразие -  растителност, животински свят, защитени зони и защитени 
територии; отпадъци; вредни физични фактори. В този доклад са предвидени редица 
адекватни мерки за ограничаване изменението на климата, както и мерки за адаптиране 
към климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия. Предвидените мерки 
са съобразени основно с:

о Директивите на ЕС в областта на околната среда;
Националната стратегия за адаптация към изменението на климата и 
Плана за действие;
Плана за управление на риска от наводнения, както и със забраните, 
ограниченията и регламентите на чл. 143, 146, 149, ап. 2 и ал. 3 от Закона 
за водите;

о Целите и приоритетите на програмите на Националния доверителен 
екофонд и Третия национален план за действие по изменение на климата, 
предвиждащи намаляване на емисиите парникови газове във всички 
сектори;

о Плана за управление на речните басейни в Южен централен район;
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о Закон за защита при бедствия;
о Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018-2030; 
о Областния план за защита при бедствия на Област Пловдив; 
о Общинския план за защита при бедствия, аварии и катастрофи на община 

Кричим;
о Общинската програма за опазване на околната среда на община Кричим; 
о Общинската Програма за управление на отпадъците на община Кричим; 

Общинската Програма за насърчаване използването на възобновяеми 
енергийни източници и биогорива 2020-2030 г.;

Предвидените мерки в Плана за интегрирано развитие на общината са напълно 
съобразени с набелязаните в Доклада за екологична оценка на ОУПО мерки за 
ограничаване изменението на климата, както и с мерките за адаптиране към 
климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия.

Освен че всички мерки в ПИРО, косвено са съобразени и хармонизирани с 
набелязаните в Доклада за екологична оценка на ОУПО мерки за ограничаване 
изменението на климата, както и с мерките за адаптиране към климатичните промени и 
за намаляване на риска от бедствия, в ПИРО са набелязани и конкретни мерки в тази 
насока, с което се слага допълнителен акцент върху важността на проблема за 
ограничаване изменението на климата, за адаптиране към климатичните промени и за 
намаляване на риска от бедствия.

Тези мерки са свързани с:
S  Качеството на атмосферния въздух 
S  Опазване на повърхностните и подземни води 
S  Опазване на почвите и почвените ресурси 
S  Опазване на геоложката основа и минералното разнообразие 
S  Опазване на ландшафта
^  Опазване на биоразнообразието /флора, фауна, защитени територии и 

зони
S  Ограничаване вредното въздействие на отпадъците 
S  Подобряване на акустичната обстановка 
S  Ограничаване въздействието на електромагнитните полета 
^  Подобряване на радиационната среда 
S  Опазване на културно-историческото наследство 
^  Опазване на здравно-хигиенните условия

Мярка 1. Борба с климатичните промени
Дейности:

о Недопускане на високо-въглеродни технологии и производства на територията на 
общината;

о Насърчаване на изграждането и въвеждането в експлоатация на централи за 
производство на електрическа енергия от възобновяеми източници; 

о Насърчаването монтирането на локални инсталации в обществени частни сгради 
за производство на електрическа енергия (слънчеви панели) и подгряване на вода 
за битово горещо водоснабдяване (слънчеви колектори) от възобновяем източник 
на енергия „слънце“, биомаса и др. 

о Предприемане на мерки в земеделските стопанства, целящи да подобрят 
управлението на почвите и водите за подпомагане на адаптацията към 
климатичните промени и намаляване на последиците за околната среда и 
икономиката;

о Контрол върху използването на водните ресурси, в това число и за енергийни 
цели;
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о Подкрепа и инвестиции за превенция на риска от свлачища и за управление на 
рисковете в селското стопанство; 

о Борба с ерозията на почвите;
о Текущо поддържане на горските екосистеми и горското стопанство;

Очакван резултат: По-добро качество на живот, по-здраво население, понижена 
климатична промяна и рискове от бедствия, по-привлекателна и по-безопасна градска 
среда, намалени разходи за здравни услуги, по-малко използвани невъзобновяеми 
ресурси.

Мирка 2. Повишаване на енергийната ефективност и насърчаване 
използването на енергии от възобновяеми източници (ЕВИ)

Дейности:
о Енергийни обследвания и сертифициране на сгради общинска собственост; 
о Реконструкция и обновяване на съществуваща общинска социална. културна, 

образователна и административна инфраструктура и въвеждане на пакети от 
енергоспестяващи мерки; 

о Подобряване на системите за контрол и мониторинг на потреблението на енергия 
от сградния фонд -  общинска собственост; 

о Монтиране на фотоволтаични панели -  общинска собственост за производство на 
електроенергия за собствени нужди, 

о Извършване на обследвания на енергийната ефективност на жилищни сгради на 
територията на общината; 

о Въвеждане на пакет от мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради на 
територията на общината, приоритетно на многофамилните жилищни сгради; 

о Разработване и прилагане на местни финансови програми в подкрепа на 
въвеждането на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни 
сгради.

Очакван резултат: Намаляване на въглеродните емисии от публичната 
инфраструктура. Подобряване на комфорта на обитаване в обществени сгради и 
многофамилни жилищни сгради и постигане на нормативно определените параметри на 
средата за отопление.

Мярка 3. Обновяване на системата за улично осветление 
Дейности:
о Изготвяне и изпълнение на проект за ремонт на съществуващо и изграждане на 

ново енергийно ефективно улично осветление в гр. Кричим; 
о Разработване на ефективни системи за поддържане и експлоатация на уличното 

осветление, включително и с участието на гражданите; 
о Поетапно изграждане на автономно енергоспестяващо улично осветление в 

проблемни жилищни райони.
Очакван ефект: Намаляване на въглеродните емисии, генерирани от уличното 

осветление. Подобряване на безопасността и физическите характеристики на градската 
среда.

Мярка 4: Повишаване на енергийната ефективност в обществени градски 
транспорт

Дейности:
Подобряване на съществуващата транспортна инфраструктура в общината; 
Изграждане на система за велосипедни маршрути, свързващи основни градски 
зони в т.ч. изграждане на велоалеи;
Съгласуване на оптимални маршрути и контрол за спазване на договорите с 
фирмите за обществен транспорт;



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

о Оптимизиране на системата за паркиране в т.ч. обособяване на „синя зона“; 
о Монтиране на зарядни станции за автомобили;
Очакван ефект: Намаляване на броя на пътуванията с лични превозни средства и 

ограничаване на емисии от парникови газове. Подобряване на качеството на 
транспортното обслужване в общината.

Мирка 5. Подобряване на градската инфраструктура в т.ч. създаване на „зелени 
зони“

Дейности:
о Актуализация на общинската транспортна схема и пътна маркировка; 
о Подобряване и реорганизация на транспортната ситуация в града; 
о Създаване на повече „зелени“ пояси -  зони за отдих, паркови пространства и др.; 
о Поставяне на съоръжения за защита от шума по протежението на улици с най- 

интензивен трафик; 
о Рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари;
о Разполагане на указателни знаци и средства за ориентация в жилищната среда. 
Очакван ефект: Подобряване на градската жизнена среда чрез създаване на 

благоприятни условия за всекидневен отдих във всички селищни части. Създаване на 
предпоставки за активен спорт и здравословен начин на живот.

Мярка 6. Повишаване на обществената информираност и изграждане на 
културна за енергийно ефективно поведение

Дейности:
Повишаване на информираността на населението за намаляване на парниковите 
газове и опасностите от климатичните промени с цел създаване на култура и 
модел на поведение, свързан с опазването на околната среда; 

о Разработване и въвеждане на програма за обучение в училищна и извън училищна 
среда;
Изграждане на партньорства с местни и регионални структури на гражданското 
общество, медиите и бизнеса за провеждане на съвместни инициативи за 
популяризиране на мерки за енергийна ефективност в бита; 

о Разработване и прилагане на ефективни информационни модели за 
популяризиране на европейското, национално и местно законодателство в 
областта на възобновяемите енергийни източници; 

о Разпространение на информация за екологично шофиране чрез курсове за 
шофьори;

о Организиране и провеждане на информационни кампании, които да 
популяризират използването на енергия от възобновяеми източници в частни 
жилищни сгради -  природен газ, биомаса, енергия от слънцето -  слънчеви 
колектори и фотоволтаични инсталации.

Очакван ефект: Повишаване на информираността на населението, относно 
климатичните промени и създаване на култура и модел на поведение, свързани с 
опазването на околната среда. Създаване на подходяща информационна и подкрепяща 
среда за стимулиране на инвестиции в зелена икономика на местно ниво.

Мярка 7. Повишаване на местния капацитет за устойчиво енергийно развитие
Дейности:

Обособяване на структурно звено в общинската администрация, което да поема 
отговорността за координирането на цялостния процес на планиране, реализация 
и мониторинг на устойчиви енергийни политики на местно ниво;
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Въвеждане на подходяща система за обучение на експерти в местната 
администрация от ресорните звена, ангажирани с планирането, изпълнението и 
контрола капиталовите инвестиции и политиките по териториално развитие; 
Организиране на обучения относно измененията в климата, очакваните 
отражения върху живота и икономическите дейности, международните 
инициативи, програми и задължения, факторите, които причиняват; 

о Курсове за повишаване на местните умения и възможности за устойчиво 
енергийно развитие;
Създаване на информационна система за потенциални източници на финансиране 
структурни фондове, международни и национални Програми; 

о Установяване на информационен телефон за съвети върху енергоефективно 
поведение на потребителите, рационално използване на енергията, предпочитани 
източници и енергоносители;
Прилагане на общите принципи и изисквания, свързани с изменението на 
климата, в секторните документи на екологичната политика в общината.

Очакван ефект: Увеличени експертни знания и управленски умения на персонала 
относно АИК в общината.

Мярка 8, Намаляване на количеството отпадъци и предотвратяване на емисии 
на парникови газове 

Дейности:
Ефективно третиране на отпадъци -  сепариране и преработка, инвестиране в еко 
инвестиции в публични-частни партньорства за реализирането им; 

о Закриване и рекултивация на депа в т.ч. своевременно почистване на 
нерегламентирани сметища; 

о Разпространение на информация на населението за възможности за намаляване 
количеството на отпадъците;

Очакван ефект: По-добро управление на отпадъците с цел намаляване на емисиите 
на парниковите газове.

Мярка 9. Насърчаване на иновациите в бизнес средите 
Дейности:

Насърчаване на фирми, реализиращи производствени модели в подкрепа на 
кръговата икономика; 

о Административно стимулиране на промишлеността и бизнеса за използването на 
енергия от възобновяеми източници напр. данъчни преференции, специализирано 
административно обслужване и други стимули; 

о Изграждане на партньорства за разработване и прилагане на система от услуги за 
консултиране на малки и средни предприятия за въвеждане на пакети от 
енергийно ефективни мерки и оползотворяване на енергия от възобновяеми 
източници.

Очакван ефект: Увеличен дял на бизнес инвестициите в технологии за въвеждане 
на енергийно ефективни мерки. Повишено ниво на информираност и изградена 
положителна нагласа сред бизнеса за интегрирано енергийно потребление.

7. ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА

Туризмът е важна стопанска дейност със значително влияние върху 
икономическия растеж и трудовата заетост. Развитието на туризма има пряко отношение
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към качеството на живот на местното население и гостите на дестинацията като отразява 
отношението към културно-историческото и природно наследство, към традициите, 
обичаите и съвременната култура. На ниво дестинация, туризмът играе съществена роля 
за изграждането и утвърждаването на положителен имиджа на общината.

Община Кричим разполага с дадености, които могат да се използват за 
разработване и утвърждаване на комплексен туристически продукт с максимално 
ползване на наличните туристически ресурси, който да привлича туристи. Културното и 
природно наследство представлява добра база с голям потенциал, който все още не е 
напълно разработен.

Въпреки възможностите за насочване усилията на местната общност за развитие, 
обогатяване и популяризиране на туризма в общината, този сектор все още не е 
достигнал желаното ниво на развитие. Ето защо, в тази сфера е необходимо да се полагат 
значителни усилия от заинтересованите страни, за да се създадат необходимите условия 
за насърчаване и разнообразяване на туристическите дейности, за добавяне на стойност 
към местната икономика.

Общинските програми за развитие на туризма предвиждат дейности и финансова 
обезпеченост за:

1. изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на 
територията на общината, включително местните пътища до туристически обекти;

2. изграждане и функциониране на туристически информационни центрове и 
организация на информационното обслужване на туристите;

3. изграждане и поддържане на туристически обекти, които са общинска 
собственост или за които правото за ползване и управление е предоставено на общината;

4. организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които 
допринасят за развитието на туризма;

5. провеждане на проучвания, анализи и прогнози за развитието на туризма в 
общината;

6. реклама на туристическия продукт на общината, включително участие на 
туристически борси и изложения;

7. взаимодействие и членство на общината в туристически сдружения и в 
съответната организация за управление на туристическия район;

8. подобряване качеството на услугите, предлагани в общинските туристически 
обекти.

Програмата за развитие на туризма в Община Кричим за периода 2020 -  2023 г. е 
разработена в изпълнение на чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 11, ал. 1 от Закона за туризма и 
е в съответствие с: визията, стратегическите цели, приоритетите и дейностите, чиято 
реализация ще води до утвърждаване на устойчиви схеми за развитие и управление на 
туристическите дейности, заложени в Националната стратегия за устойчиво развитие на 
туризма в Република България обхваща периода 2014-2030 г. и План за действие към нея; 
Концепция за туристическо райониране на България утвърдена със Заповед ЖГ-РД-16- 
103/11.03.2015 г. на Министъра на туризма; Стратегията за интегриран и устойчив 
туризъм на област Пловдив 2019 -  2027 г.; Общински план за развитие на община 
Кричим за периода 2014 -  2020 г.; Програма за развитие и насърчаване на физическото 
възпитание, спорта и социалния туризъм в община Кричим за периода 2017-2021 г. и др. 
стратегически документи с национален и регионален обхват, и съобразно 
съществуващите местни туристически ресурси и потребности.

При разработването на програмата се изхожда от следните принципи:
• Планиране на приоритети и мерки за постигане на трайна конкурентоспособност 

на община Кричим като туристическа дестинация за посочения период и след него;
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• Използване на признати и доказани научни и емпирични методи на събиране и 
анализ на информацията за състоянието на туристическата индустрия в Кричим;

• Предлагане на възможности за създаване и развитие на туристическите 
продукти с висока конкурентоспособност и устойчивост за избрания период и след него, 
съобразно принципите, залегнали в националната и регионалните стратегии.

• Отчитане на идеите, очакванията, намеренията и интересите на всички 
заинтересовани страни;

• Предлагане на ясни решения за постигане на набелязаните цели, съобразени с 
разполагаемите ресурси.

• Предвид силно динамичната среда, в която се развива и от която зависи 
туристическият бранш, Програмата е гъвкава -  като при промяна на ситуацията тя трябва 
да предполага прилагането на различни сценарии, като при всеки от тях се извлича 
максимапна полза за община Кричим като туристическа дестинация;

•  Програмата следва да бъде фокусирана и реалистична: от една страна, тя трябва 
да бъде изпълнима като залегнали цели, а от друга страна, тя трябва да бъде осъществима 
с разполагаемите ресурси.

Основните принципи са изцяло подчинени на политиката на Европейския съюз за 
равномерно регионално развитие, която поставя акцент на необходимостта от прилагане 
на интегриран подход, концентрация на ресурсите, партньорство, публичност и 
прозрачност, допълняемост на финансирането, координация на дейностите, 
съгласуваност на политиките, инструментите и дейностите, спазване на законовата и 
подзаконова нормативна уредба на страната и нормативните изисквания на Европейския 
съюз.

Направеният анализ на съществуващите ресурси на община Кричим като 
туристическа дестинация е основа на така наречения SWOT анализ. В него са 
идентифицирани и систематизирани силните и слабите страни на община Кричим, а 
също така и възможностите и заплахите, които кореспондират с нейното устойчиво 
туристическо развитие.

SWOT анализът има за цел да обобщи и синтезира натрупаната информация за 
текущото състояние и тенденциите в развитието на един от важните отрасли в 
икономиката на общината, а именно -  туристическият отрасъл.

Обобщената картина на туристическия отрасъл в община Кричим и SWOT 
анализът показват, че са налице определени позитивни процеси, признак за устойчивото 
му развитие. Общината разполага с достатъчни ресурси, потенциал и намерения за 
развитие, които следва активно да се оползотворяват чрез провеждане на градивна 
политика, обединяваща усилията на всички заинтересовани страни.

Повечето от наличните проблеми са правилно идентифицирани и по тях се 
предвиждат конкретни операции и мерки.

Устойчивият туризъм изисква управлението на всички ресурси по начин, по който 
икономическите, социалните, природосъобразните и естетическите потребности могат 
да се удовлетворят при едновременното съхранение на културната идентичност, 
основните екологически процеси, биологичното разнообразие и системите за 
поддържане на живот.

Туризмът се осъществява в рамките на сложна мрежа от доставчици от различни 
икономически сектори, които са свързани помежду си. Тъй като туристическият продукт 
се състои от различни позиции, той се включва не само в туристическия сектор, но и в
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други бизнес сектори. Тази взаимовръзка на туристическата индустрия обикновено се 
разделя на три сектора при предлагането на продукти:

□ Туристически бизнес (туроператори, хотели, хранене, пътуване и др.);
D Бизнес с доставки (оборудване на обектите, материални доставки и комунално 

обслужване);
□ Бизнес ресурси (селско стопанство, горско, ловно и рибно стопанство и др.).

Тези сектори зависят и взаимно се възползват един от друг. Въпреки че те са 
частично създадени от туризма или обслужват само туристически цели, други части от 
тях служат и на местното население. Последиците от тези взаимоотношения между 
туризма и другите сектори е необходимо да бъдат признати, наблюдавани и подобрявани 
при устойчивото развитие на туризма. Местната икономика усеща положителното и 
отрицателното въздействие на туризма, особено в отрасли, които не работят директно за 
туризма. Това означава, че много заинтересовани страни са непряко свързани с туризма.

Институционалната, законодателната и административната среда, в която се 
развива устойчивият и интегриран туризъм, играе съществена роля в цялата структурна 
верига и е свързващо звено между твърде много различни части от икономиката и 
обществото, заедно участващи в туристическия процес.

Развитието на продуктовата верига в туризма има някои основни характеристики, 
подпомагащи разработването на висококачествени продукти, които защитават местното 
наследство.

7.1. ОСНОВНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

Главна цел: Утвърждаване на Кричим като модерна туристическа 
дестинация със свой облик и място на туристическата карта на България и 
Европа.

Основната цел е устойчивото развитие на туризма в община Кричим с 
утвърждаване конкурентоспособността и популяризиране на туристическия продукт на 
пазара в страната и чужбина, посредством оптимално използване на наличните природни 
и антропогенни ресурси в съответствие с пазарните изисквания и потребителските 
очаквания за развитие на туризма.

Специфични цели:
1. Обединяване на усилията на всички заинтересовани страни в района и 

съсредоточаването им в осъществяването на конкретни, реалистични и смислени 
дейности.

2. Дефиниране на специфичен за Кричим интегриран туристически продукт.
3. Осъществяване на професионален и целенасочен маркетинг на този 

туристически продукт.

Конкретни цели:
1. Повишаване привлекателността на общината и превръщането й в 

туристически център, чрез целенасочено и функционално използване на 
природните, културните, историческите, икономическите и местните 
туристически дадености на региона, и утвърждаването й като туристическа 
дестинация.
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2. Повишаване привлекателността на общия туристически продукт на 
община Кричим, чрез благоустрояване на инфраструктурата, обслужваща 
туризма, чрез опазване и подобряване състоянието на културно-историческото 
наследство и създаване на Туристически информационен център.

3. Подкрепа, насърчаване, логистика и стимулиране увеличаването на 
местата за настаняване, хранене и развлечения в общината, които са 
недостатъчни, но са в пряка свързаност с подобряването на туристическата среда 
и увеличаване на дела на туристическата база с целогодишно ползване. Специфична 
възможност за частния сектор е създаване на места за настаняване с малък 
капацитет, съответно ниска първоначални инвестиция.

4. Увеличаване броя и дните на престой на организираните групови и 
неорганизираните, индивидуални туристи в региона.

5. Разкриване на Туристически информационен център - от ключово значение 
за развитието на туризма, както и включването му в регионални или по-големи 
мрежи.

Постигането на главната, специфичните и конкретните цели на Програмата е 
предпоставка за формулиране на основния приоритет в общинската политика и визията 
за развитие на туризма в община Кричим: ,,Развиване в бъдеще на „туристическа 
индустрия“ в общината”.

Основанията за това са:
- екологично чистата среда;
- предлагането на биологично чисти хранителни продукти;
- концентрацията на археологически обекти с предстоящо разкриване и експониране, 

и включването им в областната система на КИН, както и наличието на други 
недвижими и движими културни ценности.
Географското положение на общината спомага за развитие на спорта и отдиха, 

посредством изграждането на туристически и еко пътеки в района. Екотуризмът е бързо 
развиващ се сектор в туристическата индустрия. В контекста на глобалните промени в 
климата и нарастващото негативно въздействие на човешката дейност върху околната 
среда, екотуризмът е продукт с много висок потенциал за развитие. По своята същност 
той е „отговорно пътуване до природни места (територии, райони, зони), което съхранява 
околната среда и поддържа благополучието на местните жители“ и е в основата на 
развитието на устойчив туризъм като цяло.

Устойчивото развитие на туризма в община Кричим се свързва с устойчивото 
използване и съхранение на природните ресурси, с реализация на финансови 
постъпления в местните общности под формата на инвестиции за изграждане и 
поддържане на туристическа и техническа инфраструктура, с развитие на местния бизнес 
чрез създаване на възможности за развитие на посетителския поток и туризма, както и с 
реализация на допълнителни приходи за местното население чрез алтернативна заетост 
в съответни форми туризъм (градски, селски, културен, винен, екологичен и др.) и 
съпътстващите ги дейности.

Устойчивият туризъм се развива на основата на хармонията между ползването и 
опазването на ресурсите чрез интегрирането на местната култура, бит и традиции. Той е 
възможност за поминък на местните хора и в същото време образова посетителите и 
туристите. За развитието на устойчивия туризъм се създава дискретна и щадяща средата 
инфраструктура. Създава се възможност за взаимодействие между бизнеса и природата. 
Този тип туризъм се развива чрез съчетаване на природните богатства с местната култура 
и традиции на основата на дългосрочна стратегия за интегриране на ресурсите в 
туристическите продукти по начин, който подобрява или не променя техния състав.

В резултат на трансформациите в съвременния туризъм, другият фокус от 
възможности за развитие е бързо набиращият скорост „бавен туризъм” (slow tourism) или
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„бавно пътуване” (slow travel). Това по-ново направление се възприема като осмислена 
нагласа за самостоятелни пътувания и алтернатива на масовите стандартни туристически 
почивки. Увеличаването на интереса и търсенето на туристически пътувания, 
предлагащи изграждането на устойчиви взаимоотношения и съпреживяването на 
истории от посещаваните места, са тенденции, които все по-силно се налагат и 
утвърждават в перспектива.

Концепцията „бавен туризъм“ в контекста на динамиката на съвременните 
туристически пътувания е комплексен подход и ефективен начин за поддържане на 
баланса между глобализацията и уникалната атмосфера на населените места, повечето 
от които са или стават обект на туристически интерес.

Бавният туризъм не се противопоставя на масовите популярни туристически 
пътувания, а е нова форма за устойчиво развитие, която разширява спектъра от 
възможности за интегриране на посетители в живота на местните хора и за реализиране 
на спокоен престой, благоприятстващ опознаване на общността, в която пребивават.

Бавният туризъм се базира на промените във философията на съвременните 
пътувания и привлича с актуалността си, като едновременно кореспондира с въпросите 
на забързания начин на живот и с намирането на подходящи отговори за преоткриването 
на естествения му ритъм чрез представянето и използването на уникалността на местния 
бит и традиции, автентичната кухня и култура в естествена среда.

Планирането на туристическите продукти и предоставянето на актуална, достоверна, 
атрактивна и достъпна информация на туристите е фактор за развитие на дестинацията 
и за задържане, и увеличение на туристическия поток. Това налага да се планират 
механизмите за разработване на система за информационно обслужване, да се определят 
формите и възможностите за взаимодействие между заинтересованите страни с цел 
развитие и поддържане на тази система. Необходимо е създаване и управление на база- 
данни за туристическите услуги, атракции и обекти на територията на общината, както и 
създаване на система и механизъм за обмен на информация между заинтересованите 
страни в областта на устойчивия туризъм. Тя следва да бъде актуална и публично 
достъпна онлайн, и приета като приоритет и съвместна отговорност на общинската 
администрация и частния бизнес.

7.2. РЕСУРСИ ЗА РАЗВИТИЕ НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ

Културно-исторически и познавателен туризъм
Културно-историческото наследство на територията на общината е изключително 

богато и в същото време е с неусвоен икономически потенциал. В историята на България 
Кричим се споменава като средновековна крепост, владяна от българите през различните 
времена.

В землището на Общината има останки на две крепости: Иванково кале и Малкото 
градище или Драговец. В близост до Малкото градище се намира изключително ценният 
средновековен надпис, изсечен с длето върху голяма овална скала, наречен Кричимския 
надпис, свързан със завладяването на Кричим от Цар Иван Асен II, през 1230 година.

На 3-4 км. източно от Кричим се намират средновековните крепости на Юстина. 
Следи от стари селища има и в западните поли на „Пещерника“, в местността 
„Куницата”, „Бобище” и „Гергьовец”. Останките от манастира „Свети Врач” се намират 
на родопския връх Клисура, над град Кричим. Построен по времето на Алексий -  Слав, 
манастирът е разрушен при масовото помохамеданчване на Родопите през 1657г. 
Възстановен от местното население, манастирът е опожарен при погрома на Априлското 
въстание. Известен в миналото под името “Успение на Св. Богородица”, манастирът е 
разположен в Равногорския рид на Баташка планина от Западните Родопи, на левия бряг 
на река Въча на около 5 км. южно от Кричим, по шосето за Девин. След възобновяването 
на монашеския живот в обителта през 2006 г., манастирът е посветен на Рождеството на
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Пресвета Богородица, по настояване на покойния Пловдивски митрополит Арсений 
(1932 -  2006 г.) Обявен е за паметник на културата. През турското робство манастирът 
продължава да е важно културно и просветно средище. Молебственият и ктиторски 
надпис върху мраморната плоча на чешмата при манастира: „ С изволението на Отца и 
изпълнението на Сина и съдействието на светия дух направи се тази чешма през лето 
1592 г. от ктитора Илия, по времето на игумена Онуфрий. Бог да го прости”, 
свидетелства за запазването на българския характер на селището и през този период. В 
горния край на красиво оформената плоча има кратък надпис: „ От богохранилюто село 
Батак ”, а под него стилизирано „ Исус Христос Победител ” и два пауна с преплетени 
шии. Според местните предания, през XVII век манастирът е бил любимо място на 
легендарния Страхил Войвода. Отсрещните планински ридове, където се подвизавала 
дружината му, носят и досега името Страхилови чардаци. В днешния си вид манастирът 
„Рождество Богородично” е възстановен. Представлява комплекс от еднокорабна, 
едноапсидна църква, с жилищна сграда и красива каменна чешма. В непосредствена 
близост до него е Кричимския минерален извор, чиято лечебна вода е много полезна за 
лекуване на повърхностни кожни рани. Град Кричим е едно от няколкото селища в 
Пловдивския край. които в ранното Възраждане /1736 - 1762 г./ са имали килийни 
училища в манастирите.

В съответствие с изискванията на Закона за народните читалища /ДВ, бр.89 
/1996г./, в община Кричим като самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел в 
Окръжен съд -  Пловдив е регистрирано Народно читалище „Пробуда -  1912 г.“. 
Читалището в община Кричим планира и организира дейността си съгласно ЗНЧ и 
общинския културен календар. То е институцията, която подготвя културните 
мероприятия от общински характер, свързани с историята на България, официалните и 
религиозно-обредните празници и традициите, свързани с тях. В изпълнение на своите 
цели и задачи, читалището:

- урежда и поддържа общодостъпна библиотека, читалня, фото, фоно и 
филмотека;

- развива и подпомагат любителското творчество;
- организира школи, кръжоци, курсове и клубове, кино и видеопоказ, празненства, 

концерти и чествания, младежки дейности;
- събира и разпространява знания за родния край;
- създава и съхраняват музейни колекции;
- осъществява социални дейности и услуги, подпомагащи лица и семейства, както 

и такива, свързани с отглеждането, възпитанието, обучението и уплътняването на 
свободното време;

Община Кричим представя кандидатурата на библиотеката към НЧ „Пробуда - 
1912”, гр. Кричим за участие в проект „Глоб@лни библиотеки - България”. Същата е 
одобрена и е последвало подписване на договор за изпълнение на проекта. През периода 
май - септември 2010 г. са оборудвани 3 работни станции за потребители в читалнята на 
библиотеката, което дава възможност за връзка с Интернет-пространството, както и до 
периферна техника. Така библиотеката е превърната в съвременен, обществен 
информационен център, в който се извършват дейности, насочени към специфични 
групи - социално слаби, безработни и деца.

С финансовата подкрепа на Общината се осъществят чествания на големи 
християнски празници, различни културни инициативи в града, както и различни 
спортни инициативи.

Съвместно с читалището на територията се организират чествания на видни 
писатели, общественици, подпомагат се изявите на местни творци и се представят 
произведения на български автори.
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На територията на общината функционират места за настаняване и средства за 
подслон за над 10 души и те са Хотел „Чешмата“ с капацитет за 50 човека и Семеен хотел 
„Бели Нощи“ с капацитет за 10 човека.

Посетителите на културните обекти в общината не нощуват на територията й, 
което означава, че ползите за общината в сектор „Туризъм“ са минимални. Този дефицит 
поставя едно предизвикателство пред общинската администрация и бизнеса за създаване 
на добавена стойност от туристическия потенциал на територията й, чрез изграждане на 
подходящата инфраструктура в общината. Община Кричим следва да изготви Концепция 
за развитие на туризма в общината, чрез която да се приоритизират конкурентните 
предимства на територията и да се усвои наличния потенциал в сектора.

Биоразнообразие и защитени територии
Биоразнообразието включва цялата жива природа на планетата в три основни 

нива на организация:
1) генетично -  обхваща огромното разнообразие от генни комбинации във всички 

живи организми;
2) видово -  включва видовете и разновидностите от всички групи живи 

организми;
3) екосистемно -  обхваща не само разнообразието от живите организми в 

природата, но и сложните им взаимоотношения и разнообразни връзки помежду им и със 
заобикалящата ги природа.

Съгласно националното законодателство, в България биоразнообразието се 
опазва главно чрез Закона за защита на биологичното разнообразие, съгласно който 
биологичното разнообразие е неразделна част от националното богатство и опазването 
му е приоритет и задължение за държавните и общинските органи и гражданите. В тази 
връзка, задължение на общината е и опазването на богатото за района биоразнообразие. 
Законът за защитените територии, урежда категориите защитени територии, тяхното 
предназначение и режим на опазване и ползване, обявяване и управление. Според 
класификацията в ЗЗТ, съществуват 6 вида защитени територии: резерват, национален 
парк, природна забележителност, поддържан резерват, природен парк и защитена 
местност.

В териториалният обхват на Община Кричим попадат и защитени територии по 
смисъла на Закона за защитените територии -  защитена местност „Козница“, обявена със 
Заповед № РД-405 от 07.07.2008 г. /ДВ бр.73/2008 г./ и поддържан резерват „Изгорялото 
поне“, обявен с Пост.№5334/16.08.1949 г. на МС, актуализирана със Заповед №РД- 
169/22.02.2013 г. на МОСВ.

Поддържаният резерват „Изгорялото гюне” е с обща площ 325 581 дка, обявен с 
цел опазване на естественото находище на дървовидната хвойна (Juniperis excelsa). 
Намира се в Централната част на Западни Родопи и е разположен южно от град Кричим, 
по левия бряг на р. Въча при надморска височина 200-400 т .  Източната му граница е 
шосейният път за гр. Девин, движещ се успоредно на реката, на запад границата му се 
очертава от черен път, на север от покрайнините на гр, Кричим, а на юг от дълбоко дере. 
Дължината му е около 1 700 m, а средната широчина 200 т .  Релефът е силно пресечен 
със стръмни склонове и долове. Той предлага оптимална среда за поддържане на 
популациите на растенията и животните в добро състояние. Уникалният комплекс от 
видове, сред които преобладават тези със средиземноморски тип на разпространение 
прави резервата една от малкото защитени територии, опазващи специфични био- 
географски елементи. В него се срещат 221 вида медицински растения. Безгръбначната 
фауна на територията на резервата е разнообразна и включва епигеобионти, обитатели 
на гори и открити площи. Общият брой на регистрираните видове безгръбначни животни 
от територията на резервата според направената литературна справка и изследванията на 
място е 144 вида. Мекотелите наброяват 25 вида, а общият брой земноводни и влечуги
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в е 11 вида. Установени са 21 вида птици и са регистрирани 7 вида прилепи, които са с 
висок консервационен статус. Обитават 28 вида бозайници. В резервата растат също 
келяв габър, космат дъб, лю ляк. жасмин и много други интересни дървесни и растителни 
видове. Това безценно ботаническо богатство представлява голям интерес за природо- 
любителите.

През 2007 година по проект „Опазване на биологичното разнообразие в Средни 
(Централни) Родопи в община Кричим, са изградени екопътеки в защитената местност 
Козница, поддържания резерват „Изгорялото поне” и заличеното селище Черешово. 
Екопътеката „Кричим -  Черешово” започва от бившата Минерална баня -  Кричим, малко 
преди манастира „Рождество Богородично”, и завършва в китното едноименно 
някогашно селище. Туристическият маршрут, дълъг 12 км, е пригоден и за велотуризъм. 
По време на разходката природо-любителите ще могат да се насладят на редките видове 
дървовидна хвойна, космат дъб и келяв габър, мъждрян и дребнолистна липа, родопски 
силивряк и снежно кокиче. Скалистите и стръмни склонове се обитават от малкото 
станали екземпляри балканска дива коза, кафява мечка, малък креслив орел и сокол 
скитник. Екопътеката се поддържа в много добро състояние от общината. Районът е 
изключително подходящ за приключенски туризъм - фотолов, вело и мототуризъм. 
Селището е заличено с Указ № 757 на Президиума на Народното събрание, ДВ бр. 36 от 
1971 г., поради трайна липса на постоянно живеещи хора. Със свое Решение № 162, взето 
с Протокол № 21 от 12.05.2005 година. Общински съвет при община Кричим на 
основание чл. 25 от ЗАТУРБ, Общински съвет при Община Кричим дава съгласие за 
създаване на селищно образувание -  вилна зона „Черешово”. Природните дадености на 
вилната зона, особеностите на местоположението й, както и някои исторически 
артефакти - останките от единия от трите презродопски Римски пътя, свързващ главния 
град на римската провинция Тракия -  Филипополис, с големите градове разположени по 
Северното егейско крайбрежие и първостепенния римски път -  Via Egnatia, и 
преминаващ по високите върхове на планинския дял Чернатица, са важна предпоставка 
за развитието на туризма в този район, което ще бъде и едно от предизвикателствата за 
община Кричим. Друга предпоставка е наличието на добре съхранената сграда на 
туристическия заслон „Череша”, с капацитет 33 места, както и някогашното старо 
училище на селището.

На територията на Община Кричим се включват защитени зони от мрежата 
НАТУРА 2000, а именно:

•BG0002057 „Бесапарски ридове” за опазване на дивите птици,
•BG0000254 „Бесапарски възвишения” за опазване на природните местообитания 

и на дивата флора и фауна,
•BG0000424 „Река Въча Тракия” за опазване на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна,
•BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна.

Ловен и риболовен туритьм
Природните дадености и местоположението на общината дават много 

възможности за лов и риболов.
На територията на община Кричим има възможността да се ловува на обща площ 

от 3 599 хектара, като в нея влизат есенници, угари, трайни насаждения, пасища, смесени 
гори, язовири, реки и канали, което прави района изключително благоприятен и дава 
възможност за улова на следните видове дивеч -  пъдпъдък, гълъб, гургулица, яребица, 
фазан, дива патица, дива гъска, бекас, заек, лисица, чакал, сърна и дива свиня. Целият 
район е разделен на 6 ловища, като част от тях граничат с известното ловно стопанство 
Тъмръш, поради което могат да се наблюдават и благородни елени, диви кози и мечки.
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Речната долина в района на язовир „Въча“ е тясна, осеяна със стърчащи отвесни скали. 
Левият скат е труднопроходим, без туристически пътеки. Към него се разкрива хубава 
панорама от стената. В ниското е Симеонов мост, който по-рано се е използвал за 
прехвърляне шосето за Девин, а понастоящем -  за горския път по долината на 
Чуренското дере по-известно като Кознишко дере. Язовирът е с интересно и 
разнообразно рибно присъствие. Известен е сред рибарите с наличието на балканска 
пъстърва, дъгова пъстърва, бяла риба, костур, речен кефал, сивен, скобар, слънчева риба, 
червеноперка, черна мряна, шаран и щука.

Основна дестинация за риболовците през последните години е риболовът на 
пъстърва -  една от най-желаните за улов хищни риби по нашите реки и водоеми. Не само 
в града и страната, но и по целия свят тя е под прицел заради дивата и своенравна борба 
при закачането й с въдица. Тъй като обитава най-вече богати на кислород и чисти води, 
тя е показател за състоянието на една река. Размножаването й по река Въча е не само 
чрез самовъзпроизвеждане, а и благодарение на зарибяване на доброволни начала, 
спонсорирано от бизнесмени, големи търговски вериги и от любители на този спорт, 
предпочитащи този район. Планувани зарибявания с хиляди балкански пъстърви се 
извършват и от местното риболовно сдружение. Интересът към тази риба води много 
риболовци в Кричим, така че балканската река може да се окаже страхотна „сцена” за 
развиване на еко- и селски туризъм.

Религиозен и спортен туризъм
През 2008 година на Община Кричим са отпуснати средства за ремонт на храм „Св. 

Безсребърници Козма и Дамян” и Джамията, които са много стари.
Няма точни данни и източници кой е построил джамията и кога, но според 

направени изследователски проучвания и преводи от османски-турски архиви /налични 
в гр. Анкара, Република Турция/ тя има назначен Имамин от 04.02.1777 година. Основите 
са изградени от камък до цокьлната част на джамията, а оттам до покрива е градена от 
кирпич. Минарето на джамията е съградено изцяло от камъни с височина около 14 м със 
скромно шерефе. Покривната й част е конусовидна и завършва с алем. До самата джамия, 
плътно прилепена към нея, има пристройка, която е изградена около 1970 г. и се ползва 
за кабинет на Имама. Втората й половина се използва за взимане на абдест. Дворът на 
джамията е около 100 кв. метра. Освен това в молитвения салон има женско отделение 
направено от дървена конструкция. Джамията е отворена за петкратен намаз, както и за 
празничните петъчни и байрамски намази. В Джамията до ден днешен се съхранява богат 
архив от религиозно-просветни книги, като Тефсир (тълкуване на Корана), Фъкх 
(Ислямско право), снимки на бивши Имами и др.

Църквата „Св. Св. Козма и Дамян” датира от 1861 година, като най-напред е 
изградена от плет и кал, а няколко години по-късно от камък. През 1954 г. църквата е 
преустроена и удължена на запад, но е запазен възрожденският й облик. В нея се 
съхраняват и няколко старопечатни книги от манастира „Св. Врачове”, печатани в Санкт 
Петебург.

Съществуват и други исторически обекти от по-ново време.
От площада пред църквата „Св. Св. Козма и Дамян” започват няколко туристически 

маршрута: Екопътека до Асеновия камък, пътека до крепостта “Калето”, продължаващи 
до манастир “Св. Врачове” и следвайки трасето на стар тракийски път по десния склон 
срещу течението на река Въча се достига до манастир “Света Богородица”.

През 2005 г. е реализиран проект „Екопътека към манастирите „Св. Врач” и 
„Рождество Богородично”, чиято цел е да се продължи Асеневата пътека в местността 
Калето със следния маршрут: Асеневият камък -  манастир „Свети Врачове” -  южната 
граница на резервата „Изгорялото гюне” -  манастир „Рождество Богородично”.
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И до днес са запазени следите на древния Тракийски път свързващ манастира „Св. 
Врачове” с „Рождество Богородично”, а от щерните до стените на „Св. Врачове” 
продължава да се събира бликащата лековита минерална вода.

С Решение № 30 от 20.01.2020 г. на основание чл. 54 от Закона за държавната 
собственост, във връзка с Решение № 367 по Протокол № 43 на Общински съвет при 
община Кричим от 29.01.2019 г. Министерски съвет прехвърля безвъзмездно на община 
Кричим правото на собственост върху имот -  частна държавна собственост, намиращ се 
в област Пловдив, община Кричим, гр. Кричим, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 39921.4.126 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 
Кричим, с площ 30 916 кв. м., подробно описани в Акт за частна държавна собственост 
№ 9865 от 15.08.2019 г. за модернизация на съществуващата и изграждане на нова 
инфраструктура със свободен обществен достъп и с неикономически характер за 
осигуряване на достъп до туристически обекти и природни забележителности, при 
съобразяване на законодателството и правилата в областта на държавните помощи и 
спазване на разпоредбите на Закона за културното наследство. Общината ще го ползва 
за модернизация на съществуващата и изграждане на нова туристическа 
инфраструктура. С изпълнението на проект „По следите на древността -  една история за 
история, култура и вяра“ се предвижда изграждането на площадки, изработване и 
поставяне на указателни и информационни табели за еко-пътеки и туристически 
маршрути, маркировки, беседки, пейки и кошчета за отпадъци. Създадената 
инфраструктура и придобитите активи ще се ползват безплатно от всички граждани и 
гости на община Кричим.

Би могло да се предприемат действия за регистриране на съществуващите 
исторически паметници на територията на общината като паметници на културата.

Като основен инструмент за прокарването на общинската политика за спорта, 
стадионът „Христо Ботев” се е превърнал в основно място за провеждане на спортни 
мероприятия на открито. На футболното игрище целогодишно се провеждат тренировки 
на 3 отбора по футбол /ФК -  Мъже, ФК -  Юноша младша възраст от 14 годишни до 16 
годишни и ФК -  деца от 10 до 12 годишна възраст/. От спомагателните игрища по 
волейбол и баскетбол се възползват училищата на територията на града, за провеждането 
на своите спортни празници и състезания. Учебните заведения имат изградени и 
функциониращи физкултурни салони, където се провеждат занятията по физическо 
възпитание и спорт. В СУ „П. Р. Славейков“ са сформирани и групи по интереси - 
футбол, мажоретки и народни танци. Открита е площадка за фитнес на открито, 
ситуирана в парк „Ливингстън”. На площ от 114 m2 , са монтирани 7 броя фитнес 
съоръжения: Buterfly преса, лежанка „2 в 1”, кростренажор, успоредка, лост - единичен, 
пейка -  мултифункционална и тенис маса, положени върху специална ударопоглъщата 
каучукова настилка.

Ежегодно се провеждат и тренировки на участниците в Общински детски и 
младежки Киокушин Карате клуб. Тренировките се провеждат три пъти седмично в 
сградата на СУ „П. Р. Славейков“ в обновена зала, оборудвана с необходимите спортни 
принадлежности -  чували, ръкавици, татами /японска традиционна настилка/. Децата са 
20 на брой на възраст от 10 години до 18 години, всички са картотекирани в Българската 
федерация Киокушин Карате и всяка година защитават различни степени.

На територията на община Кричим са разположени парк „Ливингстън” и парк 
„Европа”, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности на 
гражданите на общината. Със своето атрактивно разположение същите са подходящи за 
отдих и култура.

Приключенски туризъм
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Територията на община Кричим разполага с потенциал за развитие на 
инфраструктура от типа приключенски паркове, провеждане на състезания по 
ориентиране и други подобни атрактивни дейности. Приключенският туризъм е един от 
най-бързо развиващите сектори в туристическата индустрия, който привлича 
платежоспособни потребители, подкрепя местните икономики и насърчава прилагането 
на устойчиви практики. В Кричим може да се бъдат организирани дейности като езда, 
някои видове джип-сафари, програми за оцеляване, катерене с планински водач, 
планински преходи с различна трудност.

Селски туризъм
Селският туризъм също е перспективна ниша в туристическия отрасъл. Неговата 

основна цел е да ангажира населението с допълнителен алтернативен бизнес, без да го 
откъсва от основното им занимание -  земеделието и животновъдството. Селският 
туризъм предоставя добри възможности за създаване на заетост за немалка част от 
жителите на Кричим и за повишаване на доходите им. На територията на Кричим се 
наблюдава уникално съчетание на забележителна природа, климат, културно- 
исторически забележителности и автентична селска атмосфера, търсени изключително 
много от чуждестранните туристи.

По данни на Евростат близо 45% от общия брой нощувки на туристите в ЕС се 
осъществяват в селски райони.

7.3. ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА

На фона на богатото наследство и традиции, които дават възможности да се 
практикуват различни видове туризъм на територията на общината, готовността за 
удовлетворяване на нарастващите желания на туристите в тази връзка, е слаба. В региона 
съществуват слаби познания за обслужване на туристите по линия на екологичния и 
селския туризъм. На туристическия пазар на територията на общината не се предлагат 
конкретни туристически пакети.

В региона не се предлагат и такива образователни програми или курсове за 
повишаване на квалификацията на кадрите в сферата на туризма. Липсва 
разнообразяване и допълваемост на досега предлаганите туристически услуги с други 
елементи, като например екотуристически. Необходимо е обогатяване и 
диверсифициране на туристическото предлагане с нови форми на туризъм: екотуризъм, 
рекреативен, селски туризъм, спортен и приключенски туризъм, фестивален и събитиен, 
ловен туризъм, така, че да се задоволяват нуждите на различни категории туристи.

Въпреки, че общината разполага с природни дадености и културно-исторически 
богатства, които дават основание за насочване усилията на местната общност за 
развитие, обогатяване и популяризиране на туризма в община Кричим, този сектор все 
още не е достигнал желаното ниво на развитие.

На територията на община Кричим има една къща за гости и един хотел, който се 
намира малко извън града.

В общината има девет заведения за хранене и развлечения, няма пицарии, пекарни 
и дискотеки.

Няма туроператори и туристически агенти, както и туристически организации.
Местата за настаняване, хранене и развлечения в общината, са недостатъчни, но 

са в пряка свързаност с подобряването на туристическата среда и увеличаване на дела на 
туристическата база с целогодишно ползване.

Специфична възможност за частния сектор е създаване на места за настаняване с 
малък капацитет, съответно ниска първоначална инвестиция, което е важна
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предпоставка, както за развитието на туризма, така и за съживяване на местната 
икономика чрез създаване на заетост, включително и като семеен бизнес.

7.4. ПРИОРИТЕНТИ ДЕЙНОСТИ НА ПРОГРАМАТА

7.4.1. РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Повишаване квалификацията на заетите в туристическия сектор в общината, и 
подготовка на нови кадри и предприемачи. Човешките ресурси са най-важните, когато 
говорим за развитие, по-важни от природните и културно-исторически богатства и по- 
важни от степента на готовност на инфраструктурата. Туризмът продава услуги, а без 
човешкия ресурс формирането на услуга е невъзможно. Основните начини за развитие 
на този ресурс обучения чрез курсове за повишаване качеството на обслужване в 
Кричим; в заведенията за хранене и развлечения, в обектите за настаняване и всички 
други места за посещение. - подготовка на водачи, аниматори и интерпретатори, сред 
студентите от двата университета (включително владеещи чужди езици) и всички други 
желаещи, с цел разработване на съвременна атрактивна туристическа услуга.

7.4.2. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ДОБРОВОЛЧЕСТВО В 
СФЕРАТА НА ТУРИЗМА И СЪЗДАВАНЕ НА ТРАДИЦИИ В ТАЗИ ОБЛАСТ.

Сформиране на екип от доброволци към Туристически информационен център - 
Кричим. На туристите на Кричим ще бъде предоставена услуга, която ще ги информира 
за възможностите за туризъм в общината, забележителностите и туристическите 
атракции, които биха могли да посетят. Доброволчеството е шанс да се включиш в добра 
кауза и да създадеш нови познанства. Тази инициатива ще бъде полезна и за двете 
страни.

7.4.3. НОВА/ПОДДЪРЖАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА
ИНФРАСТРУКТУРА, ПОДДЪРЖАНЕ НА МУЗЕЙНА БАЗА И ПРОСТРАНСТВО 
ОКОЛО НЕЯ, КАКТО И ВАЛОРИЗИРАНЕ НА ДВИЖИМОТО КУЛТУРНО 
НАСЛЕДСТВО.

Осигуряване на допълнително финансиране от страна на Община Кричим за 
въвеждане на превантивни мерки за опазване на културното наследство, за развитие на 
материалната база, изграждане на нови и модернизиране на съществуващите експозиции, 
зали и фондохранилища.

7.4.4. ПЛАНИРАНЕ НА ЦЕЛЕНАСОЧЕН МАРКЕТИНГ НА 
ДЕСТИНАЦИЯТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗБРАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ 
ПРОДУКТ.

Това естествено включва идентифициране на целевите групи посетители, 
брандиране и избор на рекламни и ПиАр мерки и канали. Идентифициране на целевите 
пазари: организирани групи посетители (всякакви възрасти, неспециализиран интерес, 
вкл. групи, идващи да пазаруват и ученически групи на екскурзия), преминаващи през 
Кричим -  кратка спирка по пътя, за 1-2 часа, предлагане на атрактивни допълнителни 
услуги;
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Мерките за реализиране на формулираните цели и дейности, са:

1. Поддържане на инфраструктурата до туристическите обекти;
2. Изграждане и функциониране на Туристически информационен център и 

организация на информационното обслужване на туристите;
3. Изграждане и поддържане на туристически обекти, които са общинска 

собственост или за които правото за ползване и управление е предоставено на общината;
4. провеждане на проучвания, анализи и прогнози за развитието на туризма в 

общината;
5. реклама на туристическия продукт на общината, включително участие на 

туристически борси и изложения;
6. взаимодействие и членство на общината в туристически сдружения и в 

съответната организация за управление на туристическия район;
7. подобряване качеството на услугите, предлагани в общинските туристически 

обекти.
8. Създаване и подобряване на условията за достъп до места с потенциал за 

развитие на туризма;
9. Обособяване и изграждане на нови места за отдих и спорт;
10. Поддържане на маркировката на пешеходните туристически маршрути;
11. Почистване на пространствата около туристическите обекти и спазване на 

режим на ползване;
12. Поставяне на информационни табели, указателни табели, карти за културно 

исторически и природни дадености на ключови места в общината;
13. Включване на общината в специализирани туристически сайтове;
14. Издаване на рекламни материали, брошури, пътеводители и карта на гр. 

Кричим;
15. Издаване на информационен бюлетин;
16. Провеждане на мероприятия с обществена значимост, съвместно с културни, 

образователни и други институции с цел популяризиране на съпътстващи туристически 
продукти;

17. Съхраняване на традиционните дейности в селското стопанство и 
предлагането им като атракция на туристите;

18. Разработване на специализирана туристическа информация за ученици и 
използване възможностите за запознаване на подрастващите със забележителностите на 
общината;

19. Популяризиране на културно - историческото ни наследство с цел развиване 
на културния туризъм;

20. Заснемане на филми за туристически предавания и публикации в различни 
видове медии, с цел популяризирането на туристическите обекти на територията на 
общината.

21. Провеждане на периодични срещи с местните предприемачи, с цел обсъждане 
на текущи проблеми, в сферата на туризма;

22. Организиране на рекламни опознавателни турове за туристически агенции.

7.5. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Очакваният резултат от изпълнението на Програмата за развитие на туризма за 
периода 2021-2023 година е създаване на реални предпоставки за утвърждаване на 
Кричим като привлекателна целогодишна туристическа дестинация с характерна 
идентичност, запазени културно-исторически традиции и съхранена природа.

7.6. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА
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От ключово значение за постигане на целите, заложени в Програмата, е 
ефективното използване на всички възможни източници на финансов ресурс. В 
условията на икономическа нестабилност, много важно е постигането на по-високи 
резултати при използването на по-малко средства.

Бюджетът на община Кричим се формира на базата на собствени приходи от 
местни данъци и такси и приходи от субсидия, получена от Републиканския бюджет на 
България.

Основните разходни пера в общинския бюджет са разходи за образование, 
осигуряване на заплати и осигуровки на служители, поддръжка и ремонт на ДМА, 
социални, културни и спортни дейности на територията на общината. Капиталовите 
разходи са отделно перо в бюджета, като се предоставят целево от РБ за съответната 
календарна година. Тези средства се определят от Министерството на финансите и са 
недостатъчни, за да задоволяват потребностите на общината.

Основна част от мерките, заложени в Програмата за развитие на туризма в 
община Кричим, ще се осъществят със средства, предоставени от:

- Туристически данък, определен от Общински съвет по реда на ЗМДТ;
- Такси за категоризиране на туристическите обекти;
- Наложени от кмета глоби и имуществени санкции по ЗТ;
- Дарения и помощи;
- Средства, предоставени за изпълнение на целеви програми и проекти;
- Средства от общинският бюджет;
- Средства от външни източници - фондове на ЕС, програми за финансиране на 

различните министерства и др. донори.
Съгласно разпоредбите на чл. 60, ал, 2 от Закона за туризма, събраните 

средства от туристически данък се разходват само за мероприятията:
- Изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на 

територията на общината, включително местните пътища до туристически обекти;
- Изграждане и функциониране на туристически информационни центрове и 

организация на информационното обслужване на туристите;
- Изграждане и поддържане на туристически обекти, които са общинска 

собственост или за които правото за ползване и управление е предоставено на общината;
- Организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които 

допринасят за развитието на туризма;
- Провеждане на проучвания, анализи и прогнози за развитието на туризма в 

общината;
- Реклама на туристическия продукт на общината, включително участие на 

туристически борси и изложения;
- Взаимодействие и членство на общината в туристически сдружения и в 

съответната организация за управление на туристическия район;
- Подобряване качеството на услугите, предлагани в общинските туристически 

обекти.

Програмата за развитие на туризма в Община Кричим за периода 2020 -  2023 г. е 
разработена от общинска администрация -  Кричим, съгласувана е с Консултативния 
съвет по въпросите на туризма на основание чл. 12, ал. 1 от Закона за туризма, и цели 
реализация на основните приоритети заложени в нея, което е предпоставка за цялостното 
развитие на общината.

7.7. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА
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Процесът на организация на изпълнението, осъществяване на наблюдение, 
контрол и последваща оценка на Програмата за развитие туризма се организира от кмета 
на община Кричим или от упълномощено от него друго длъжностно лице.

Програмата за развитие на туризма се обсъжда и приема от Общинския съвет по 
предложение на кмета на общината.

Годишните доклади за наблюдение на напредъка в изпълнението на Програмата 
също се одобряват от Общинския съвет по предложение на кмета.

Основната цел на мониторинга е да осигури синхрона и взаимното подпомагане 
при реализирането на набелязаните дейности и приоритети.

Правилата за мониторинг, контрол и оценка на изпълнението на Програмата за 
развитие на туризма в община Кричим през периода 2021-2023 г. са:

•  Наблюдение на процеса на изпълнение на Програмата;
• Изготвяне на ежегодни доклади за хода на изпълнение на Програмата. 

Докладите се обсъждат на Консултативен съвет и се внасят за обсъждане в Общинския 
съвет, като въз основа на тях се вземат решения за оценка на извършеното, актуализация 
на Програмата и конкретизация на плана за действие през следващите години.

Предвижда се следната последователност на мониторинга:
• Контрол по реализацията на дейностите и изразходваните финансови средства 

от страна на Консултативния съвет по въпросите свързани с туризма и кмета на Община 
Кричим;

• В края на всяка година Общински съвет Кричим разглежда годишния доклад по 
изпълнението на плана с конкретните задачи за дадения период;

• Актуализиране на планираните дейности.
Мониторингът и оценката като неделима част от общинската политика по 

отношение на туризма се извършват с цел постигане на ефективност и ефикасност при 
ресурсното осигуряване, изпълнението и управлението на дейностите от Общинската 
програма за развитие на туризма.

Мониторингът и оценката отчитат резултатите от изпълнението на всички 
дейности, залегнали в програмата, които допринасят за развитието на туризма в Община 
Кричим и превръщането й в атрактивна туристическа дестинация.

Предмет на мониторинг е изпълнението на целите и приоритетите, организацията 
и методите на изпълнение, прилагани от органите за управление, и мерките за 
осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението на програмата. 
Наблюдението на изпълнението на Програмата се извършва въз основа на данни на 
Министерството на туризма, Националния статистически институт, местния 
туристически бизнес и на данни от Общинска администрация Кричим. Органи за 
наблюдение на изпълнението на Програмата за развитие на туризма са Консултативния 
съвет по туризъм и Общинския съвет. В процеса на мониторинг, въз основа на 
нормативните изисквания на Закона за туризма, Консултативния съвет по туризъм 
осигурява участието на заинтересованите страни, бизнес организации, физически и 
юридически лица при спазване на принципа за партньорство, публичност и прозрачност 
при изпълнението на общинската политиката за развитие на туризма.

8. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ И ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И
ОЦЕНКА НА ПИРО

За целите на наблюдението и оценката се изгражда система, която включва формите 
и начините за събиране на информация, индикаторите за наблюдение, органа за
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наблюдение и организацията на работата по наблюдението и оценката, както и системата 
на докладване и осигуряване на информация и публичност.

Описанието на тази система и на действията, които ще осигурят нейното ефективно 
функциониране, са част от структурата на ПИРО. Системата за наблюдение и оценка на 
изпълнението на ПИРО цели осигуряването на ефективно изпълнение на плана, с оглед 
постигане на целите за интегрирано устойчиво местно развитие и ефикасно разходване 
на ресурсите за реализация на планираните дейности и проекти.

Предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и приоритетите на 
плана на основата на резултатите от подготовката и изпълнението на мерките и 
проектите, включени в Програмата за реализация на плана и на база на определените 
индикатори за наблюдение и оценка. Особено внимание трябва да се отдели на 
организацията и методите за изпълнението на плана и на програмата, прилагани от 
съответните органи и звена.

Индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО за периода 2021 - 
2027 г. са посочени в матрица на индикаторите - Приложение № 3. За да се осигури 
необходимата информация за процеса на наблюдение за всеки индикатор са посочени 
мерните единици, в които ще се измерва, източниците на информация, периодичността 
на събирането на информация, базовата стойност за отчитане изменението на всеки от 
индикаторите, както и целевата стойност, която се очаква да бъде достигната до края на 
периода на действие на плана.

При наличие на достатъчно информация и данни на периодична база могат да се 
определят и междинни стойности на индикаторите по ключови приоритети. При 
разработването и прилагането на системата от индикатори за наблюдение и оценка на 
изпълнението на ПИРО се имат предвид общите индикатори в областта на регионалната 
политика и за постигане на растеж и заетост чрез структурната помощ на ЕС през 
периода 2021 -2027 г.

Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на плана, въз основа на 
събраната обективна информация и данни, отчита напредъка и степента на постигане на 
целите и приоритетите за развитие на общината по физически и финансови 
характеристики. Индикаторите за наблюдение обхващат физическите характеристики 
(параметри) по отношение реализацията на поставените цели и приоритети за развитие, 
като стойностите им могат да бъдат абсолютни или относителни. За целите на плана се 
използват два вида индикатори: за продукт и за резултат.

Индикаторите за продукт се отнасят до наблюдението и оценката на изпълнението 
на определените приоритети и/или мерки за развитие на общината. По някои от 
приоритетите те се отнасят за предвидени или изпълнявани конкретни проекти с важно 
значение за развитието на територията на общината.

Дефинираните индикатори са количествено измерими и осигуряват обективност по 
отношение на оценките и изводите за конкретните постижения при реализацията на 
приоритетите и постигнатото пряко въздействие в съответната област. Индикаторите за 
резултат отчитат изпълнението на стратегическите цели и имат значение за цялостната 
оценка на ефективността на избраната стратегия и политика за устойчиво интегрирано 
местно развитие за периода.
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Степента на въздействие се отчита с количествено и/или качествено измерими 
индикатори, а в някои случаи - с качествени оценки относно достигнатата степен в 
социалното, икономическото и инфраструктурното развитие на общината и приноса на 
това развитие за общото развитие на региона.

Типа индикатор, който се прилага към съответен приоритет или цел зависи от 
конкретиката на формулираните цели, приоритети и мерки в ПИРО. Най-общо 
индикаторите за продукт измерват напредъка по отношение на приоритетите и мерките, 
а индикаторите за резултат - по отношение на целите. Въпреки това е възможно за даден 
приоритет да се формулира както индикатор за продукт, така и индикатор за резултат.

Индикаторите за резултат се формулират само по отношение на целите. С 
индикаторите за продукт се измерват и постигането на мерките, но не е задължително да 
се формулират за всяка отделна мярка, дейност или проект - включването на индикатори 
по отношение на мерките зависи от конкретната ситуация. В цялостния процес на 
наблюдение и оценка при спазване на принципа за партньорство участват общинският 
съвет, кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници, общинската 
администрация, социалните и икономическите партньори, неправителствените 
организации, представителите на гражданското общество в общината. Индикаторите за 
наблюдение и резултат са разработени в отделен документ, приложение към настоящия 
план и следва да бъдат обществено достъпни наравно с ПИРО.

9. ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 32 ОТ ЗРР

Съгласно Методическите указания за разработване на ПИРО и съгласно чл. 32 от ЗРР, 
по преценка на кмета може да бъде извършена предварителна оценка за социално 
икономическото въздействие на плана. ПИРО на община Кричим е разработен експертно 
и подробно, и в неговото съдържание са имплементирани всички изисквания на 
българската и европейската нормативна уредба. По тази причина, общинското 
ръководство не счита за необходимо да бъде изготвена предварителна оценка на ПИРО.

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Планът за интегрирано развитие на община Кричим за периода 2021-2027 г. е 
разработен съгласно препоръките, изведени в Методически указания за разработване и 
прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021- 
2027г., Интегрирана териториална стратегия за развитие на ЮЦР за периода 2021- 2027, 
Национална програма за развитие България 2030:

• Спазена е общата структура за изготвяне на анализ за икономическото и социално 
развитие;

• SWOT-анализът съответства напълно на анализа на икономическото и социалното 
развитие и приложената стратегическа рамка;
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• Стратегическата част е структурирана ясно и в съответствие с изискванията на 
европейските, националните, регионалните и областните стратегически документи. 
ПИРО на община Кричим е хармонизиран с националните секторни стратегии, които 
обхващат периода 2021-2027 г. и които са изготвени към момента на разработването на 
плана;

• Планираната „визия" е завършена в смислово отношение и отговаря на поставената 
стратегическа рамка;

• Обемът на предвидените финансови ресурси е в съответствие с предвидените 
проекти за изпълнение, от което може да се съди и за ефективността и ефикасността за 
постигане на целите на ПИРО на община Кричим;

• Във финансовата индикативна таблица е спазен изцяло принципа на съфинансиране 
и допълняемост на местните собствени финансови ресурси за развитие със средства от 
държавния бюджет, фондовете на ЕС и други публични и частни източници;

• Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на План за интегрирано 
развитие на община Кричим включва ясни, уместни, с достатъчен брой и възможности 
за информационно осигуряване индикатори, което позволява да се изготвят качествени 
междинна и последваща оценки на плана и да се определи социално-икономическото му 
въздействие;

•  Успешното изпълнение на ПИРО ще доведе до икономически ръст и съществено 
подобрение на качеството на живот в община Кричим в края на плановия период;

• ПИРО на община Кричим гарантира правилното прилагане на хоризонталните 
принципи на ЕС в областта на равните възможности - равен достъп, недискриминация, 
устойчиво развитие, добро управление, партньорство.

С реализацията на плана ще се интегрират екологични принципи с цел насърчаване 
устойчивото развитие и пространственото планиране на селищната среда, като ще се 
създаде и благоприятен микроклимат за бизнес и инвестиции, туризъм, екологично 
селско стопанство и модерна инфраструктура. ПИРО е отворен документ, който може да 
бъде изменян и актуализиран с решение на Общинския съвет на община Кричим.


