
 „Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: 
Европа инвестира в селските райони“ 

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.

Приключиха строително-монтажните работи за изпълнение 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“. Финансиран с 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, сключен между Община 
Кричим и Държавен фонд „Земеделие“. Обектът е въведен в експлоатация с 
Разрешение за ползване № ДК-07-ПД-287/30.12.2019г. издадено от 
Началника на РДНСК Пловдив. 

В рамките на проекта се извършиха строително-монтажни 
работи по  реконструкция и рехабилитация на пътното платно и 
прилежащите банкети;  поставени са стоманени предпазни огради в 
рисковите участъци; изградена е тръбно-канална мрежа за поставяне на 
високоскоростен интернет. Като резултат от извършените дейности се 
постигна възстановяване и подобряване на транспортно-
експлоатационните качества и носимоспособността на настилката на 
участък от пътя с дължина 1,926 км. Осигурени са условия за безопасност 
на движението и добро отводняване на Път PAZ 041/111-375. Бяга - 
Исперихово/ - Козарско – Граница общ. (Брацигово – Кричим) Кричим - /III-866. 

Обща стойност на извършените разходи : 1 206 123,710лв. без вкл. 
ДДС, 1 447 348,44 лв. с вкл. ДДС   


