„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“
На 21.02.2018 г. Община Кричим сключи с Държавен фонд „Земеделие“ договор №:
16/07/2/0/00524/21.02.2018 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по
Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони за периода
2014-2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските
райони. Предмет на договора е изпълнението на проект № 16/07/2/0/00524
„Реконструкция и рехабилитация на път „PAZ1041 /III-375, Бяга - Исперихово/ - Козарско Граница общ. (Брацигово-Кричим) – Кричим - /III-866/, в участък от Граница общ.
(Брацигово - Кричим) до начало гр. Кричим“.
Главна цел на проекта е: „Подобряване качеството на живот в община Кричим,
чрез реконструкция и рехабилитация на съществуващата общинска пътна
инфраструктура, като по този начин се осигурява подобряване на достъпа и
осигуряване на равен достъп на всички жители до основни услуги на населението“.
Специфичните цели на проекта са:
- Подобряване мобилността на населението в град Кричим и повишаване
привлекателността и качеството на живот, чрез подобряване условията за безопасно
и комфортно движение на територията на общината и възстановяване на
нормалното експлоатационно състояние на уличните настилки;
- Осигуряване на адекватни условия за мобилност на работна сила и развитие
икономиката на територията на общината;
- Преодоляване на проблема с изолираността и ниското ниво на
обществените услуги в района като предпоставка за подобряване на жизнения
стандарт и повишаване привлекателността на района.
Очаквани резултати от изпълнението на проекта са възстановяване и
подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на
настилката на участък от пътя с дължина 1,926 км, с оглед осигуряване условия за
безопасност на движението и добро отводняване на Път PAZ 041/111-375. Бяга Исперихово/ - Козарско – Граница общ. (Брацигово – Кричим) Кричим - /III-866
Дейностите, които ще бъдат изпълнени в рамките на проекта са:
- Реконструкция и рехабилитация на пътното платно и прилежащите банкети.
- Поставяне на стоманена предпазна ограда в рисковите участъци
- Изграждане на тръбно-канална мрежа за поставяне на високоскоростен
интернет.
Обща стойност на одобрената безвъзмездна финансова помощ: 1 251 429,75
лв., от които 1 063 715,29 лв. европейско и 187 714,46 лв. национално съфинансиране.
Начало на проекта: 21.02.2018г.
Край на проекта: 21.02.2021г.
Този документ е изготвен в рамките на Проект № 16/07/2/0/00524 „Реконструкция и рехабилитация на път „PAZ1041
/III-375, Бяга - Исперихово/ - Козарско - Граница общ. (Брацигово-Кричим) – Кричим - /III-866/, в участък от Граница
общ. (Брацигово - Кричим) до начало гр. Кричим“ с цел изпълнение на договор за безвъзмездна финансова
помощ: № 16/07/2/0/00524 от 21.02.2018 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за
развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община
Кричим и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и/или на Държавен фонд „Земеделие“ в качеството му на Управляващ орган.

