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Административен договор №BG06RDNP001-7.002-0017-С01 от 23.05.2019 г. 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.002 – Училище 
„Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно 

значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или 
професионална гимназия по § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и 

училищното образование“ 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“ 
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

КРАТКО ОПИСАНИЕ  

на 
Проект „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”, 

финансиран по 
Административен договор №BG06RDNP001-7.002-0017-С01 от 23.05.2019 г. 

сключен между Община Кричим и Държавен фонд "Земеделие" за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор 

BG06RDNP001-7.002 – Училище „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или 
обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение 

в селските райони, която включва основно или средно училище, 
финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 

10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за 
предучилищното и училищното образование“ 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“ от Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014 – 2020 г. 

Административният договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ предвижда изпълнение на проект „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”.

Проектът предвижда основен ремонт на основен училищен корпус А, Б и В - 
28 класни стаи и благоустрояване на част I-ва от дворното пространство на СУ „П. 
Р. Славейков“ в гр. Кричим. Проектът включва дейности по подмяна на дограма, 
полагане на топлоизолация. Ще бъде осигурен достъп за лица с увреждания. Ще 
се извърши основен ремонт на отоплителните инсталации в трите корпуса. Ще се 
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ремонтират санитарните възли. Ще се изгради пожароизвестителна инсталация, 
нова мълниезащитна и заземителна инсталация. Осветителните тела ще бъдат 
подменени с енергоспестяващи. Настилката в дворното пространство ще се 
подмени с нови бетонни плочи. 

Обща цел: Подобряване условията и качеството на живот на територията на 
община Кричим, посредством развитие на образователната инфраструктура в 
градска среда. 

Конкретни цели: 

1. Подобряване на условията за обучение и образование в община Кричим, като 
важна част от икономическото развитие на района; 

2. Подобряване на условията за развитие и образование, чрез обновяване на 
учебната база в привлекателна среда; 

3. Създаване на по-добри условия за живот в населените места на селския район. 

Изпълнението на проекта ще доведе до постигане на следните резултати:

 Ще се подобри достъпът на жителите на община Кричим до съвременна 
образователна инфраструктура; 

 Ще се подобри достъпът на населението на селския район до 
съвременна учебна база, което ще окаже трайно положително влияние върху 
качеството на живот в града и общината и ще допринесе за намаляване на 
миграцията, особено сред младите хора; 

 Ще се създадат условия за качествени образователни услуги на младите 
хора в града, като средство за създаване на по-добри условия за живот, за 
тяхното развитие и израстване; 

 Ще се подобри качеството на живот в общината за децата, младежите и 
техните семейства, чрез подобряване на градската среда;  

 Ще се създадат благоприятни предпоставки за привличане на чужди 
инвестиции в селския район, което ще окаже трайно положително влияние върху 
процеса на изоставане в развитието на района; 

 Ще се създадат условия за подобряване на жизнения стандарт на 
населението на общината и за овладяване на процеса по обезлюдяване на 
селския район; 
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 Ще се подкрепят усилията на общинската администрация и ще се 
помогне на общинският бюджет за изпълнение на мерките по реконструкция и 
модернизация на инфраструктурата на населените места; 

СРОК НА ДОГОВОРА: до 36 месеца от подписване на договора 

ОБЩА СТОЙНОСТ: 940 874.06 лв. 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Програмата за 
развитие на селските райони 2014-2020 г. 


