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ИНФОРМАЦИЯ 

за реализираните дейности и проекти на територията на община Кричим за периода 2014 г. – 2020 г. 
 

 

ПРОЕКТ 

ГОДИНА НА 

ФИНАНСИРАНЕ 

 

СТОЙНОСТ 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА  

ПРОЕКТА 

СТАТУС НА 

ПРОЕКТА 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 
 

Национална програма „Обучение и 

заетост на хора с трайни увреждания” 

 

 

2013-2015 г. 

 Програмата е за тригодишен 

срок на изпълнение от 2013 

г. до 2015 г. 

Реализиран  

Национална програма „Обучение и 

заетост на хора с трайни увреждания” 

 

2016-2018 г. 
 Програмата е за тригодишен 

срок на изпълнение от 2016 

г. до 2018 г. 

В процес на 

реализация 

Регионална програма за заетост 2014 г.  Осигурена заетост на 10 

лица в комунални дейности 

Реализиран  

Регионална програма за заетост 2015 г.  Осигурена заетост на 10 

лица в комунални дейности 

Реализиран  

Регионална програма за заетост 2016 г.  Осигурена заетост на 10 

лица в комунални дейности 

Реализиран  

Регионална програма за заетост Октомври 2016 – 

март 2017 г. 

 Осигурена заетост на 15 

лица в комунални дейности 

Реализиран  

Регионална програма за заетост  От 01.05.2017 г.  

до 31.10.2017 г. 

 

 Осигурена заетост на 7 лица 

в комунални дейности 

Реализиран  

Регионална програма за заетост От 01.06.2018 г.  

до 30.11.2018 г. 
29 363.04 лв. Осигурена заетост на 8 лица 

в комунални дейности 

Реализиран 

Проект „Шанс за работа – 2017 г.” 

между Агенция по заетостта чрез 

Дирекция „Бюро по труда Родопи 

15.06.2017 г. до 

14.09.2017 г. 
1 350,23 лв. Осигурена заетост на едно 

лице на длъжност „работник 

озеленяване” за периода от 

15.06.2017 г. до 14.09.2017 г. 

 

Реализиран 

 

Програма „Старт на кариерата” 

 

Ежегодно 

 Подадена заявка за 

разкриване на 2 работни 

места. Заявката е одобрена. 

Проведено бе интервю с 

Реализиран 
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кандидати. Предстои 

сключване на договори. 

Разкриване на обществена 

трапезария по реда на чл. 27, ал. 3 от 

Закона за социално подпомагане 

 

Договор № РД04-237 

от 23.09.2014 г., във 

връзка със спечелен 

проект от 2009 г. 

13 041,00 лв., от 

които 11 340,00 

лева са 

предназначени за 

хранене на 90 

бенефициенти за 

63 дни по 2,00 

лв. за един ден и 

1 701,00 лв. са за 

други разходи 

(транспортни и 

режийни). 

 

Разкриване на обществена  

трапезария за 90 лица от 

следните целеви групи: 

- лица и семейства на 

месечно социално подпома-

гане по реда и условията на 

чл. 9 от ППЗМСП;  

- лица с доказана липса на 

доходи и близки, които да се 

грижат за тях;  

- самотно живеещи лица и 

семейства, получаващи 

минимални пенсии;  

- скитащи и бездомни деца и 

лица в трудните за издръжка 

зимни месеци – м. 01.10 

2014 г. – м. 31.12.2014 г. 

Реализиран  

 Договор № РД04-502 

от 29.12.2014 г., във 

връзка със спечелен 

проект от 2009 г. 

16 974,00 лв., от 

които 14 760,00 

лева са 

предназначени за 

хранене на 90 

бенефициенти за 

82 дни по 2,00 

лв. за един ден и 

2 214,00 лв. са за 

други разходи 

(ел. енергия, 

вода, 

канцеларски 

материали, 

хигиенни 

консумативи и 

гориво). 

 

Разкриване на обществена  

трапезария за 90 лица от 

следните целеви групи: 

- лица и семейства на 

месечно социално подпома-

гане по реда и условията на 

чл. 9 от ППЗМСП;  

- лица с доказана липса на 

доходи и близки, които да се 

грижат за тях;  

- самотно живеещи лица и 

семейства, получаващи 

минимални пенсии;  

- скитащи и бездомни деца и 

лица в трудните за издръжка 

зимни месеци – м. 01.01 

2015 г. – м. 30.04.2015 г. 

Реализиран  
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 Договор № РД04-236 

от 14.09.2015 г., във 

връзка със спечелен 

проект от 2009 г. 

13 248,00 лв., от 

които 11 520,00 

лева са 

предназначени за 

хранене на 90 

бенефициенти за 

64 дни по 2,00 

лв. за един ден и 

1 728,00 лв. са за 

други разходи 

(ел. енергия, 

вода, 

канцеларски 

материали, 

хигиенни 

консумативи и 

гориво). 

 

Разкриване на обществена  

трапезария за 90 лица от 

следните целеви групи: 

- лица и семейства на 

месечно социално подпома-

гане по реда и условията на 

чл. 9 от ППЗМСП;  

- лица с доказана липса на 

доходи и близки, които да се 

грижат за тях;  

- самотно живеещи лица и 

семейства, получаващи 

минимални пенсии;  

- скитащи и бездомни деца и 

лица в трудните за издръжка 

зимни месеци – м. 01.10 

2015 г. – м. 31.12.2015 г. 

Реализиран 

 Договор № РД04-438 

от 16.12.2015 г., във 

връзка със спечелен 

проект от 2009 г. 

17 181,00 лв., от 

които 14 940,00 

лева са 

предназначени за 

хранене на 90 

бенефициенти за 

83 дни по 2,00 

лв. за един ден и 

2 241,00 лв. са за 

други разходи 

(ел. енергия, 

вода, 

канцеларски 

материали, 

хигиенни 

консумативи и 

гориво). 

 

Разкриване на обществена  

трапезария за 90 лица от 

следните целеви групи: 

- лица и семейства на 

месечно социално подпома-

гане по реда и условията на 

чл. 9 от ППЗМСП;  

- лица с доказана липса на 

доходи и близки, които да се 

грижат за тях;  

- самотно живеещи лица и 

семейства, получаващи 

минимални пенсии;  

- скитащи и бездомни деца и 

лица в трудните за издръжка 

зимни месеци – м. 

04.01.2016 г. – м. 30.04.2016 

г. 

Реализиран  

Социална услуга „Личен асистент” Споразумение № ФС  Предоставяне на социалната Реализиран  
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01-146/23.01.2015 г. 

между Агенция за 

социално 

подпомагане и 

община Кричим на 

основание ПМС  

№ 4/15.01.2015 г.  

на МС 

услуга „Личен асистент” на 

потребителите, на които 

договорите по проект 

„Подкрепа за достоен 

живот” по Оперативна 

програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2007-

2013 г. са прекратени, 

считано от 01.01.2015 г., 

съгласно утвърдената 

Методика за предоставяне 

на социалната услуга в 

общността „Личен асистент” 

за срок до 31.03.2015 

година. 

С анекс към споразумението 

срока за предоставяне на 

услугата беше удължен до 

24.04.2015 г. 

Предоставяне на социални услуги в 

домашна среда  „Личен Асистент”, 

„Социален Асистент” и „Домашен 

Помощник”  в община  Кричим. 

Подписано 

споразумение ФС01-

0491/22.12.2017 г. 

(№ РД-02-21-15 от 

02.01.2018 г.) между 

Агенция за социално 

подпомагане чрез 

Дирекция 

„Финансово 

стопански дейности 

и управление на 

собствеността” и 

Община Кричим във 

връзка с чл. 20 от 

Постановление № 

332 от 22.12.2017 г. 

на Министерски 

съвет за изпълнение 

Подписано 

допълнително 

споразумение № 

ФС01-0232/ 

23.01.2018 г. към 

споразумение № 

ФС01-0491/ 

22.12.2017 г.  

Средствата за 

община Кричим 

са в размер до 

18 868 лв. 

месечно или 

общо до 226 411 

лв. за периода до 

31.12.2018 г. 

Предоставяне на социални 

услуги в домашна среда  

„Личен Асистент”, 

„Социален Асистент” и 

„Домашен Помощник”  в 

община  Кричим. 

Срокът  на изпълнение на 

дейностите е до 31.12.2018 г. 

 

Реализиран  
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на държавния 

бюджет на 

Република България 

за 2018 г., за 

предоставяне на 

социални услуги в 

домашна среда  

„Личен Асистент”, 

„Социален 

Асистент” и 

„Домашен 

Помощник”  в 

община  Кричим. 

Предоставяне на социални услуги в 

община  Кричим. 

Подписано 

споразумение РД-02-

21-154/08.08.2019 г.  

между Националния 

осигурителен 

институт, Агенция за 

социално 

подпомагане и 

Община Кричим във 

връзка, на основание 

чл.2, ал. 11 от 

Наредба №РД-07-7 

от 28.06.2019г. за 

включване в 

механизма лична 

помощ 

В срок до 10-то 

число на месеца, 

следващ 

отчетния, 

общината 

предоставя на 

АСП искане за 

плащане на 

необходимите 

средства за 

разплащане по 

сключените 

договори, 

придружено с 

финансов отчет. 

Общината  

изплаща 

дължимите 

възнаграждения 

на асистентите 

до 20-то число 

на месеца, 

следващ 

отчетния. 

Споразумение за 

сътрудничество в процеса на 

осигуряване на обмен на 

информация, финансиране 

предоставянето на лична 

помощ в съответствие с 

установеното в ЗЛП и 

предприемане на 

координирани действия  и 

други инициативи. Срок на 

изпълнение – от 08.08.2019 г. 

до момента. 

В процес на 

реализация 
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НП „Помощ при пенсиониране“ Договор № 614-

0023-18-11006 / 

09.08.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор № 614-

0024-18-11006 / 

09.08.2018 г. 

От 15.08.2018 до 

12.08.2019 г. 

 длъжност – 

работник 

поддръжка –  

1 бр. 

 

 

 

 

 

 

 

От 15.08.2018 до 

14.08.2020 г. 

 длъжност – 

шофьор на 

тежкотоварен 

автомобил –  

1 бр. 

Приключила на 

31.10.2019 г. 

Подкрепа за преход от 

безработица към работа и 

пенсиониране на  безработни 

лица над 58 г., които активно 

търсят работа и са 

регистрирани в ДБТ. 

Осигуряване на заетост на 

пълно  и непълно работно 

време за срок не по-малко от 

3 месеца и не повече от  24 

месеца на безработни лица, 

което подобрява 

възможностите на лицата, 

включени в програматада 

придобият право на пенсия 

по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО. 

Намаляване насоциалното 

напрежение и осигуряване на 

трудова реализация на група 

безработни в неравностойно  

положение на пазара на 

труда. 

Реализиран  

Регионална програма за заетост Договор № 614-

0034-19-31002 / 

30.05.2019 г. 

От 10.06.2019 до 

09.11.2019 г. 

 длъжност – общ 

работник – 

9 бр. 

 Реализилан  

Проект „Ние също можем 2“ Договор № 614-

0040-19-21057 / 

18.06.2019 г. 

От 20.06.2019 до 

19.09.2019 г. 

 длъжност – 

социален 

асистент – 1 бр. 

Подобряване достъпа до 

пазара на труда на 

безработни лица от групи в 

неравностойно положение 

чрез предоставяне на пакет 

от услуги, включващи 

повишаване на уменията, 

компетентностите и 

квалификацията на лицата с 

цел повишаване на 

Реализиран  
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пригодността им за 

последваща заетост. 

Проект BG05M90PO01-1.005-0001 

„Обучения и заетост за младите хора“ 

Договор № ОЗМ-3-

06-14-1315#6 / 

11.01.2018 г. 

От 16.01.2018 до 

15.07.2018 г. 

 длъжност – 

работник 

озеленяване –    

10 бр. 

работник 

поддръжка –      

8 бр. 

Възможности за интеграция 

на безработни младежи до 

29-годишна възраст вкл.,  

регистрирани в дирекции 

„Бюро по труда“ към 

Агенция по заетостта, в 

заетост при работодател чрез 

осигуряване на обучения и 

субсидия за продължителна 

заетост. 

Реализиран  

Проект BG05M90PO01-1.028-0001 

„Работа“ 

Договор № РР-06-14-

1880#24/18.10.2018 

г. 

От 06.06.2018 до 

05.06.2019 г. 

 длъжност – 

работник 

поддръжка –    

15 бр. 

Преодоляване на 

регионалните диспропорции 

на пазара на труда и 

повишаване на заетостта и 

трудовите умения на 

безработни лица, вкл. От 

неравностоно положение 

назара на труда, от райони с 

високо равнище на 

безработица. Повишаване на 

икономическата активност, 

подобряване достъпа до 

заетост за търсещите работа 

безработни лица и 

активиране на неактивни 

лица чрез предоставяне на  

възможности за включване в 

различни форми на обучения 

и заетост. 

Реализиран  

Национална програма „Предоставяне на  

грижи в домашна среда“ 

Договор № 614-

0003-20-11024 / 

21.04.2020 г. 

От 01.05.2020 до 

момента 

 длъжност – 

домашна 

помощница 1 бр 

Осигуряване на заетост на 

безработни лица като 

домашни помощници за 

представяне на персонална 

грижа в домашна среда на 
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хора с определени от 80 до 

89,99 на сто степен на трайно 

намалена работоспособност 

или вид и степен на 

увреждане с право на чужда 

помощ, както и хора над 65-

годишна възраст с 

невъзможност за 

самообслужване, които не са 

освидетелствани по 

съответния ред от органите 

на медицинската експертиза 

в Република България. 

Фонд „Социална закрила” 

„Модернизация на материалната база 

на Домашен социален патронаж за 

предоставяне на социални услуги в 

община Кричим - „обществена 

трапезария“ и „домашен социален 

патронаж“. 

 

Договор № РД04-

114/30.05.2018 г. 

(РД-02-21-119/ 

01.06.2018 г.) 

29 996 лв., от 

които: 

за финансиране 

на проекти от 

ФСЗ - 26 996,40 

лв. 

собствен принос 

на община 

Кричим - 

2 999,60 лв. 

 

за периода от 

01.06.2018 г. до 

30.09.2018 г. 

Да се осигурят средства за 

закупуването на ново 

оборудване за кухнята на 

ДСП: нови печки, хладилни 

шкафове, скара, електронна 

везна, зеленчукорезачка и 

картофобелачка. Това ще 

допринесе в значителна 

степен за повишаване 

качеството на 

предоставяните от община 

Кричим социални услуги 

Реализиран 

 

ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 г. 
 
 

Схема BG051PO001-1.1.11 „Подкрепа за заетост” 

Подадена заявка № ESF-1111-06-14-

0008 

Договор № ESF-

1111-06-14-0008 от 

 Заявката е за разкриване 

на работни места, както 

Реализиран  
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07.05.2014 г. следва: работник поддръжка 

на пътища – 6 работни 

места. Разкритите работни 

места са за срок от шест 

месеца от м. 15.05.2014 г. до 

14.11.2014 г., като през 

първите два месеца наетите 

лица преминават обучение 

по 40 часа месечно. 

 

ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014 – 2020 г. 

 

Бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи” 

Проект „Нови възможности за 

грижа” /община Кричим е партньор 

на Агенция за социално 

подпомагане”, финансиран съгласно 

договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ с 

регистрационен номер  

2014BG05M9OP001-2.2015.001-С0001 

Партньорско 

споразумение № 

BG05-1605-1/ 

24.03.2015 г. 

 На 24.03.2015 г. беше 

подписано Партньорско 

споразумение № BG05-1605-

1 от 24.03.2015 г. между 

Агенция социално 

подпомагане чрез Главна 

дирекция „Социално 

подпомагане” и община 

Кричим, за изпълнение на 

проект „Нови възможности 

за грижа” по оперативна 

програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2014-

2020 г. бюджетна линия 

2014BG05М9ОP001-

2.2015.001 „Нови 

алтернативи”. 

Одобрената квота за 

община Кричим е 1 680 часа 

месечно за предоставяне на 

социалната услуга”Личен 

асистент” на потребителите. 

Реализиран  
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Предоставянето на 

услугата „Личен асистент” 

има за основна цел да 

подобри качеството на 

живот на лицето с 

увреждане чрез 

удовлетворявне на 

индивидуалните му 

потребности от подкрепа и 

грижи и предпочитания за 

разпределение на 

определените часове в 

индивидуалния му месечен 

бюджет. 

За ползватели на 

социалната услуга могат да 

кандидатстват лица от 

следните целеви групи: 

 Хора с увреждания с 

ограничения или 

невъзможност за 

самообслужване; 

 Хора над 65 години с 

ограничения или в 

невъзможност за 

самообслужване; 

 Семейства на деца с 

увреждания; 

 Самотно живеещи 

тежко болни лица. 

За лични асистенти по 

проекта могат да 

кандидатстват лица в 

трудоспособна възраст, 

отговарящи на едно от 

следните изисквания: 

  безработни лица;  
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 трудово заети лица:  

наети или самонаети, които  

могат да извършват 

допълнителен почасов труд; 

 неактивни лица 

(студенти или придобили 

право на професионална 

пенсия за ранно 

пенсиониране - в 

трудоспособна възраст), 

които  могат да извършват 

допълнителен почасов труд. 

Включването на лица с 

трайни увреждания, които 

не могат да се 

самообслужват сами, в 

настоящия проект, както и 

включването на лични 

асистенти се реализира на 

два етапа: 

І-ви етап: Документи се 

подават от 27 март до 09 

април 2015 г.,  
ІІ-ри етап: Документи се 

подават от 22 юни до 10 

юли 2015 г. 

В периода 27.03.2015 г. – 

09.04.2015 г. бяха подадени 

37 заявления от кандидат-

потребители, от които 5 

деца, както и  34 заявления 

от кандидати за лични 

асистенти. 

Бяха сключени договори 

със 17 /седемнадесет/ броя 

одобрени потребители, от 

които 2/две/ деца и 15 
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/петнадесет/ броя лични 

асистенти. Периода на 

предоставяне на социалната 

услуга стартира на 

18.05.2015 г. и ще приключи 

на 29.02.2016 г. 

Съгласно писмо с изх. № 

BG05-653/17.06.2015 г.  на г-

жа Румяна Георгиева -

ръководител на проект 

„Нови възможности за 

грижа”, схема „Нови 

алтернативи” на ОП 

„Развитие на човешките 

ресурси” 2014-2020г., бе 

отменен втория етап /от 

22.06.2015 г. до 10.07.2015 

г./ за приемане на заявления 

от кандидат-потребители и 

кандидати за лични 

асистенти.    

Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет 2 

„Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, 

образувание или обучение, включително чрез прилагане на гаранция за младежта” (с финансиране от ИМЗ) и 

Инвестиционен приоритет 3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са 

ангажирани с трудова дейност, образувание или обучение, включително чрез прилагане на гаранция за младежта”, 

процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90PO001-1.002 „АКТИВНИ” 

 

Проект: „Активиране и интеграция в 

заетост на младежи от 15 до 29 - 

годишна възраст, от община Кричим, 

които не са нито в образование или 

обучение, нито в заетост, 

включително не са регистрирани 

като безработни лица в Агенция по 

заетостта” 

вх. № 

BG05M90P001-

1.002-0150 от 

31.08.2015 г. 

252 288,19 лв. Главна цел на 

проектното предложение: 
Осигуряване на достъп до 

заетост и образование на 

младежи от 15 до 29 - 

годишна възраст, от община 

Кричим, които не са нито в 

образование или обучение, 

Отказано 

финансиране 
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нито в заетост и не са 

регистрирани в ДБТ. 

Специфични цели:  
- Идентифициране на 50 

младежи, отпаднали прежде-

временно от 

образователната система, 

трайно отсъствали от пазара 

на труда и с риск от 

социална изолация.  

- Методическа подкрепа на 

идентифицираните лица при 

изграждане на умения за 

ориентиране на пазара на 

труда и избор на подходяща 

заетост. Мотивация за 

връщане в образователната 

система и социално 

включване. 

 - Предоставяне на възмож-

ност идентифицираните 

лица да придобият 

професионална квалифика-

ция, която ще им даде по-

висока самооценка и 

увереност във възможности-

те им за реализация на 

пазара на труда.  

- Осигуряване на възмож-

ност за пряка реализация на 

знанията и уменията придо-

бити по време на професио-

налното обучение, придоби-

ване на опит и изграждане 

на трудови навици. 
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Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет № 3: 

„Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и 

социални услуги от общ интерес”, Специфична цел 1 към ИП3: „Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 

г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване”, процедура на директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90PO001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” 

 

Проект № BG05M9OP001-2.002-0137 

“Независим живот за хората с 

увреждания в община Кричим” 

Договор №  
BG05M9OP001-

2.002-0137-C001 от 

18.12.2015 г. 

подписан между 

МТСП, чрез ГД 

„ЕФМПП” и 

Община Кричим 

465 434,85 лв. 

 

Срокът за изпълнение на 

договора е до 31.12.2017 г. 
Проектът ще се реализира 

на територията на гр. Кричим, 

като целта на същия е 

подобряване качеството на 

живот и на достъпа до услуги 

за социално включване в 

отговор на комплексните 

потребности, включително и на 

здравни, на хора с увреждания 

и на хора над 65 г. в 

невъзможност за самообслуж- 

ване с цел преодоляване на 

последиците от социалното 

изключване и бедността.   

Чрез създаване на звено за 

услуги в домашна среда ще 

започне да функционира нова 

услуга в общността, която ще 

доразвие дейностите, предоста- 

вяни от Дневен център за 

възрастни хора в гр. Кричим. 

По проекта ще бъде осигурена 

възможност за предоставяне на 

интегрирани услуги в домашна 

среда на минимум 30 лица, в 

това число лица с увреждания 

и хора над 65 г. в 

невъзможност за 

самообслужване.  

Интегрираните услуги 

Реализиран  
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включват дейности за лична 

помощ, в това число с медико-

социална насоченост,  за 

социална подкрепа и социално 

включване и комунално-битови 

дейности. 

Услугите ще се предоставят 

съгласно желанията и личния 

избор на потребителите  в 

техните  домове, без да се 

отделят от обичайната им 

среда, от близките и 

приятелите.  

Потребителите на интегри-

раните услуги могат да се 

възползват също от рехаби-

литатор и от мотивационна и/ 

или психологическа или друг 

тип подкрепа, според тяхната 

индивидуална потребност. 

Потребителите ще бъдат 

обгрижвани от 30 „лични 

асистенти”, „социални асистен-

ти” или „домашни помощни-

ци”, които ще бъдат обучени 

(при необходимост) и 

назначени по проекта. За тях 

също ще бъде предоставяна  

психологическа подкрепа и 
консултиране. 

Продължителността на 

проекта (в това число 

подготов-ка и изпълнение) е 25 

месеца, като предоставянето на 

услуги на потребителите е с 

максима-лен срок 22 месеца. 

Включването на лицата от 

целевите групи ще се извършва 

на два етапа: 
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- първи етап:  документи 

ще се подават през втория 

месец от стартирането на 

проекта, т.е. през месец януари 

2016 г. 

Предоставяне на социални-

те услуги е 22 месеца и ще 

стартират през месец март 2016 

г.; 

- втори етап: документи 

ще се подават през четвъртия 

месец от стартирането на 

проекта, т.е. през месец март 

2016 г. 

Предоставянето на социал-

ните услуги е 21 месеца и ще 

стартират през месец април 

2016 г. 

В първия етап право за 

подаване на документи за 

включване в проекта се дава и 

на отпадналите от услугата 

„личен асистент” по НП 

„Асистенти на хора с 

увреждания” и проект 

„Подкрепа за достоен живот” 

по ОП „Развитие на човешките 

ресурси 2007-2013 г.” 

Във втория етап право за 

подаване на документи за 

включване в проекта се дава на 

лица, ползващи услугата 

„личен асистент” по проект 

„Нови възможности за грижа” 

по ОП „Развитие на човешките 
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ресурси 2014-2020 г.” 

 

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско 

подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г. 
 

 

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05FMOP001-3.002  

„Осигуряване на топъл обяд – 2016” 
 

проект „Осигуряване на топъл обяд 

в община Кричим” 

 

Договор № 

BG05FMOP001-

3.002-0094-С01 от 

23.08.2016 г. и 

Допълнително 

споразумение № 1 

от 29.09.2016 г. 

Допълнително 

споразумение № 2 

от 03.05.2017 г. 

Допълнително 

споразумение № 3 

от 11.10.2018 г. 

Допълнително 

споразумение № 4 

от 10.12.2019 г. 

Обща сума на 

Договора възлиза 

на 41 896,80 лв., 

от тях: 

- за храна на 90 

представители на 

целевата група, 

ползващи 

услугата, по 2,30 

лв. за един ден – 

общо 38 088,00 

лв.;  
- администрати

вни разходи и 

разходи за 

транспорт и 

съхранение, 

определени като 

единна ставка в 

размер на 5 на 

сто от 

стойността на 

закупените 

хранителни 

продукти, но не 

повече от 

1 904,40 лв.; 

- разходите за 

Община Кричим ще 

реализира дейностите по 

проекта предоставяне на 

топъл обяд в една 

обществена трапезария, 

предназначена за 90 

бенефициенти.  

 Социалната услуга се 

предоставя на лица от 

следните целеви групи 

подредени по приоритет, 

както следва:  

 Самотно живеещи 

лица и семейства, 

получаващи месечно 

подпомагане по реда и 

условията на чл. 9 от 

Правилника за прилагане на 

Закона за социално 

подпомагане; 

 Самотно живеещи 

лица и семейства, 

получаващи минимални 

пенсии пенсии - за 

осигурителен стаж и 

възраст; за инвалидност; 

наследствени пенсии; 

пенсии несвързани с трудова 

В процес на 

изпълнение 
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съпътстващи 

мерки, 

предприети и 

декларирани от 

партньорската 

организация, в 

размер на 5 на 

сто от 

стойността на 

закупените 

хранителни 

продукти, но не 

повече от 

1 904,40 лв. 

за 90 

представители на 

целевата група, 

считано от 

01.05.2017 г. за 

периода от 32 

брой месеци в 

рамките на общо 

671 работни дни.  

Общата сума 

на допустимите 

разходи за 

изпълнение на 

Договора възлиза 

на 207 969,30 

лева /двеста и 

седем хиляди 

деветстотин 

шестдесет и 

девет лева и 

тридесет 

стотинки/, от 

тях: 

дейност; 

 Лица с доказана 

липса на доходи и близки, 

които да се грижат за тях; 

Период на реализация от 

08.08.2016 г. до 31.12.2019 г. 
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-за закупуване на 

хранителни 

продукти – 

разходи за 

единица продукт 

– топъл обяд на 

90 представители 

на целевата 

група, ползващи 

услугата по 2,50 

лв. за единица 

продукт – общо 

150 975,00 лв., 

считано от 

01.05.2017 г.; 

-административ-

ните разходи и 

разходи за 

транспорт и 

съхранение, 

определени като 

единна ставка в 

размер на 5 на 

сто от общата 

стойност на 

разходите по т. 

3.1.1 и т. 3.1.2,  

но не повече от 9 

453,15 лв.; 

-разходите за 

съпътстващи 

мерки, 

предприети и 

декларирани от 

партньорската 

организация, в 

размер на 5 на 
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сто от общата 

стойност на 

разходите, но не 

повече от 9 

453,15 лв. 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 - 

Държавен фонд Земеделие – Разплащателна Агенция 
 

 

мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" 
 

„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“ 

Вх. № 

16/07/2/0/00524 

от 03.10.2016 г. 

Подписан договор 

№ 16/07/2/0/00524 от 

21.02.2018 г. 

Проектно 

предложение на 

стойност 

1 484 862,20 лв. 

Първоначално 

одобрена 

финансова 

помощ в размер 

на 1 251 429,75 

лв. 

Целта на проекта е 

подобряване и 

възстановяване на 

транспортно-

експлоатационните качества 

и носимоспособността на 

настилката, с оглед 

осигуряване условия за 

безопасност на движението 

и добро отводняване на 

пътя. 

 

Реализиран 

 Договор за 

безвъзмездна 

финансова помощ 

№ 16/07/2/0/00524 от 

21.02.2018г. 

Обща стойност: 

1 251 429,75 лв., 

от които 1 063 

715,29 лв. 

европейско и 

187 714,46 лв. 

национално 

съфинансиране               

Път PAZ1041 /III-375, 

Бяга - Исперихово/ - 

Козарско - Граница общ. 

(Брацигово-Кричим) - 

Кричим-/III-866/ е важна 

транспортна връзка за 

Община Кричим. За това 

основната цел на проекта е 

подобряване и 

възстановяване на 

транспортно-

експлоатационните качества 

Реализиран 
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и носимоспособността на 

настилката, с оглед 

осигуряване условия за 

безопасност на движението 

и добро отводняване на 

пътя.Участъка предмет на 

разработка е в лошо 

експлоатационно състояние 

и се нуждае от 

ремонт.Начало на участъка: 

Началото на разглеждания 

пътен участък е при 

табелата за общ. Брацигово, 

посока гр. Кричим-при км 

3+800Край на участъка: 

Края на разглеждания пътен 

участък при началната 

табела при влизане в гр. 

Кричим-при км 5+726.5. 

Общата приблизителна 

дължина на пътя е 

1+926,56км. 

Обектът е изпълнен  

въведен в експлоатация с 

Разрешение за ползване № 

ДК-07-ПД-287/30.12.2019 г., 

като качеството на 

извършваните СМР е в 

съответствие с всички 

действащи нормативни 

изисквания. 

Гаранционните 

срокове за изпълнените 

строителни и монтажни 

работи, съоръжения и 

строителни обекти започват 
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да текат от въвеждането на 

строителния обект в 

експлоатация. 

„Рехабилитация на част от 

първостепенна и второстепенна 

улична мрежа на община Кричим” 

Вх. № 

16/07/2/0/00505 

от 03.10.2016 г. 

Подписан договор 

16/07/2/0/00505 

от 24.11.2017 г. 

Проектно 

предложение на 

стойност 1 943 

182,00 лв. 

Първоначално 

одобрена 

финансова 

помощ в размер 

на 1 506 026,48 

Основен предмет на проекта 

е рехабилитация на част от 

първостепенна и 

второстепенна улична мрежа 

на община Кричим. 

Проектът за рехабилитация 

третира възстановяване на 

пътни настилки по улици: 

ул. „Въча”; ул. „Стоян 

Гънин”; ул. „Тодор от които 

1 280 122,49 лв. европейско 

и 225 903,99 лв. национално 

съфинансиране              

Каблешков”; ул. „Митко 

Палаузов”; ул. „Георги 

Кирков”; ул. 

„Антонивановци” – в 

участъка между 

кръстовищата с бул. 

„Родопи” и ул. „Калето”; ул. 

„Спартак” – в участъка 

между кръстовищата с бул. 

„Цар Иван Асен II” и ул. 

„Георги Кирков”; ул. 

„Венера” – в участъка между 

кръстовищата с бул. „Цар 

Иван Асен II” и ул. 

„Витоша”; бул. „Тракия” – в 

участъка между 

кръстовището с ул. „Владая” 

и пл. „Демокрация”; бул. 

„Цар Иван Асен II” – в 

участъка между 

В процес на 

реализация 
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кръстовището с ул. 

„Спартак” и пл. 

„Демокрация”. 

„Рехабилитация на част от 

първостепенна и второстепенна 

улична мрежа на община Кричим” 

Административен 

договор 

16/07/2/0/00505 

от 24.11.2017 г. 

 

Одобрена 

финансова 

помощ в размер 

на 1 506 026,48 

лв., от които      

1 280 122,49 лв. 

европейско и 

225 903,99 лв. 

национално 

съфинансиране               

Основен предмет на 

проекта е рехабилитация 

на част от първостепенна 

и второстепенна улична 

мрежа на община 

Кричим. 

Проектът за 

рехабилитация третира 

възстановяване на пътни 

настилки по улици: ул. 

„Въча”; ул. „Стоян 

Гънин”; ул. „Тодор от 

които 1 280 122,49 лв. 

европейско и 225 903,99 

лв. национално 

съфинансиране              

Каблешков”; ул. „Митко 

Палаузов”; ул. „Георги 

Кирков”; ул. 

„Антонивановци” – в 

участъка между 

кръстовищата с бул. 

„Родопи” и ул. „Калето”; 

ул. „Спартак” – в 

участъка между 

кръстовищата с бул. „Цар 

Иван Асен II” и ул. 

„Георги Кирков”; ул. 

„Венера” – в участъка 

между кръстовищата с 

бул. „Цар Иван Асен II” и 

ул. „Витоша”; бул. 

„Тракия” – в участъка 

В процес на 

реализация 
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между кръстовището с 

ул. „Владая” и пл. 

„Демокрация”; бул. „Цар 

Иван Асен II” – в 

участъка между 

кръстовището с ул. 

„Спартак” и пл. 

„Демокрация”.  

Рехабилитацията на 

улиците включва 

премахване на 

съществуващите 

асфалтобетонни, 

трошенокаменни или 

паважни настилки и 

подмяната им с 

асфалтобетон. Предвижда 

се също и подмяна на 

старите бордюри с нови. 

Целта на проекта е 

подобряване и 

възстановяване на 

транспортно-

експлоатационните 

качества и 

носимоспособността на 

настилката, с оглед 

осигуряване условия за 

безопасност на 

движението и добро 

отводняване на улиците и 

околните пространства. 

Улиците са част от 

първостепенната и 

второстепенната улична 

мрежа на града. 
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„Извършване на реконструкция, 

ремонт, обзавеждане и оборудване 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” 

№ 16/07/2/0/00596 

от 03.10.2016 г. 

1 954 272,23 лв. Реконструкция, ремонт, 

обзавеждане и оборудване 

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” 

 

В процес на 

реализация 

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” 

Административен 

договор 

№BG06RDNP001-

7.002-0017-С01 от 

23.05.2019 г. 

Обща стойност: 

940 874.06 лв.,  

от които  

799 742.95 лв. 

европейско и 

141 131.11 лв. 

национално 

съфинансиране               

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 

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. 

В процес на 

реализация 
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Проект „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” 

Административен 

договор 

№BG06RDNP001-

7.007-0057-С01 от 

03.05.2019 г. 

Обща стойност: 

97 747.25 лв., 

от които  

83 085.16 лв. 

европейско и  

14 662.09 лв. 

национално 

съфинансиране               

Проектът предвижда 

подобряване условията и 

качеството на живот на 

територията на община 

Кричим, посредством 

развитие на спортната 

инфраструктура в градска 

среда 

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. 

В процес на 

реализация 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г.” 

 
 

Процедура BG16M1OP002-2.001 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или 

биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на 

зелени и биоразградими отпадъци” 
 

„Изграждане на компостираща 

инсталация за разделно събрани 

Рег. № 

BG16M1OP002-

3 400 000,00 лв. Във връзка с изпълнение на 

целите заложени в чл. 31 от 

Закона за управление на 

С писмо 

изх. № 08-00-

2039/25.11.2016 
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зелени и/или биоразградими 

отпадъци, включително осигуряване 

на необходимото оборудване и на 

съоръжения и техника за разделно 

събиране на зелени и биоразградими 

отпадъци" в община Кричим 

2.001-0007 от 

01.08.2016 г. 

отпадъците, Община Кричим 

предвижда изграждане на 

компостираща инсталация за 

зелени/градински и дървесни 

отпдъци, в която да се 

обработват генерираните от 

населението на община Кричим 

отпадъци, от този вид, с цел 

производство на 

висококачествен продукт 

"компост". С изграждането тази 

инсталация и закупуването на 

съоръжения, общинска 

администрация Кричим ще 

организира събирането на 

зеления/дървесен отпадък от 

домакинствата, бизнеса, както й 

от обществените площи, 

подлежащи на почистване и 

косене. Съоръжението за 

компостиране е проектирано с 

капацитет за третиране на 

2002.88 тона/годишно/ или 4 

005m3 зелени/градински/ 

дървесни отпадъци на година. 

Изготвен е идеен проект, с 

водеща част избраната 

Технология, чрез прилагането, на 

която ще се получи качествен 

компост. Общината е избрала да 

кандидатства за инсталация за 

открито компостиране в покрити 

редове с улеи и принудителна 

аерация. На площадката за 

компостиране, съгласно 

разработения проект ще има 

обособени зони: контролно-

пропусквателна зона (приемна 

зона), зона за съхранение на 

входящия материал, зона за 

г. на 

ръководителя на 

УО на ОПОС 

2014-2020, ни бе 

предоставено 

Решение № 

231/23.11.2016 

г. на 

Ръководителя 

на УО на ОПОС 

по процедура за 

подбор на 

проекти 

BG16M1OP002-

2.001 

„Проектиране и 

изграждане на 

компостиращи 

инсталации за 

разделно 

събрани зелени 

и/или 

биоразградими 

отпадъци, вкл. 

осигуряване на 

необходимото 

оборудване и на 

съоръжения и 

техника за 

разделно 

събиране на 

зелени и 

биоразградими 

отпадъци”, 

съгласно което 

проектното 

предложение на 

община Кричим 

не отговаря на 

критериите за 
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дробене и хомогенизиране, зона 

за компостиране (оформяне на 

купове компост), зона за пресява 

на продукта след интензивната 

фаза, зона за доузряване, зона за 

съхранение на готовия продукт 

"компост", зона за съхранение на 

машините и оборудването. 

Предвижда се да бъде изградена 

и административна сграда - 

битовка. В изпълнение на целите 

за разделно събиране в 

проектното предложение е 

предвидено закупуването на 

"кафяви кофи" и пластмасови 

контейнери тип "бобър", както й 

автомобил за сметосъбиране и 

извозване на зеления отпадък 

 

оценка и 

съответно 

неможе да бъде 

одобрено за 

финансиране. 

Същото е 

включено в 

списъка с 

предложените 

за отхвърляне 

проектни 

предложения от 

оценителната 

комисия, 

назначена със 

Заповед № РД-

ОП-

91/15.08.2016 г., 

съгласно който 

оценителната 

комисия 

предлага 18 бр. 

проектни 

предложения да 

не бъдат 

финансирани. 

 

Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.005 «Проектиране и 

изграждане на компостиращи инсталации за разделна събрани зелени и/или биоразградими отпадъци» по приоритетна ос 2 

«Отпадъци» на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” 

 

 «Проектиране и изграждане на 

компостиращи инсталации за 

разделно събрани зелени и/или 

биоразградими отпадъци, 

включително осигуряване на 

необходимото оборудване и на 

съоръжения и техника за разделно 

събиране на зелени и биоразградими 

рег. № 

BG16M1OP002-

2.005-0004, 

25.11.2017 г. 

2 796 982,06 лв. Във връзка с изпълнение на 

целите заложени в чл. 31 от 

Закона за управление на 

отпадъците, Община Кричим 

предвижда изграждане на 

компостираща инсталация за 

зелени/градински и дървесни 

отпдъци, в която да се 

Със Заповед № 

РД-ОП-42/ 

03.05.2018 г. 

Ръководителя 

на УО на 

ОПОС за 

прекратява 

процедурата за 
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отпадъци на територията на община 

Кричим» 

 

обработват генерираните от 

населението и обществените 

паркове на община Кричим 

отпадъци, от този вид, с цел 

производство на 

висококачествен продукт 

"компост". С изграждането 

тази инсталация и 

закупуването на съоръжения, 

общинска администрация 

Кричим ще организира 

събирането на 

зеления/дървесен отпадък от 

домакинствата, бизнеса, както 

й от обществените площи, 

подлежащи на почистване и 

косене. Съоръжението за 

компостиране е проектирано с 

капацитет за третиране на 

2200,00 тона/годишно/ или 

4400,00 m3 зелени/ 

градински/дървесни отпадъци 

на година. Изготвен е идеен 

проект, с водеща част 

избраната Технология, чрез 

прилагането, на която ще се 

получи качествен компост. 

Общината е избрала да 

кандидатства за инсталация за 

открито компостиране в 

покрити редове с улеи и 

принудителна аерация.На 

площадката за компостиране, 

съгласно разработения проект 

ще има обособени зони: 

контролно-пропусквателна 

зона (приемна зона), зона за 

директно 

предоставяне 

на 

безвъзмездна 

финансова 

помощ по 

отношение на 

конкретен 

бенефициент – 

община 

Кричим 
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съхранение на входящия 

материал, зона за дробене и 

хомогенизиране, зона за 

компостиране (оформяне на 

купове компост), зона за 

пресява на продукта след 

интензивната фаза, зона за 

доузряване, зона за 

съхранение на готовия 

продукт "компост", зона за 

съхранение на машините и 

оборудването. Предвижда се 

да бъде изградена и 

административна сграда - 

битовка. В рамките на 

проектното предложение ще 

бъде закупен един камион. 

Събирането на зеления 

отпадък ще се извършва 

разделно, по график, до т.нар. 

"сива кофа" за събиране на 

смесен отпадък през първата 

година от експлоатация, след 

което ще бъде ивършен 

анализ, който ще определи 

необходимостта от 

закупуването на кофи за 

разделно събиране на 

зелен/градински отпадък. 

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16М1ОР002-2.005 „Проектиране и изграждане 

на компостиращи инсталации за разделно събирани зелени и/или биоразградими отпадъци”, приоритетна Ос 2 „Отпадъци” 

по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” 

 

„Проектиране и изграждане на 

територията на община Кричим на 

компостираща инсталация за 

разделно събрани зелени и/или 

рег. № 

BG16M1OP002-

2.005-0018, 

28.03.2018 г. 

3 437 823.90 лв. За изпълнение на целите по 

чл. 31, ал.1, т.2 от ЗУО, 

Общините Кричим и 

Перущица предвиждат в 

В процес на 

реализация 
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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” в  партньорство с община 

Перущица. 

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 2 900 

т/г. За функционирането на 

инсталацията се предвижда 

изграждането на съпътстваща 

инфраструктура - пътна 

връзка, която да осигурява 

вход-изходът към 

компостиращата инсталация 

към общински път PAZ 1041 

/III-375/, Бяга-Исперихово-

Козарско-Кричим /III-866/ с 

дължина (14.42м ) и външно 

ел.захранване е с дължина – 

360.23 м. Предвижда се 

изграждането на инсталация 

за открито компостиране в 

покрити редове с улеи и 

принудителна аерация, със 

следните обособени зони: 

контролно-пропусквателна 

(приемна зона), зона за 

съхранение на входящия 

материал, зона за дробене и 
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хомогенизиране, зона за 

компостиране (оформяне на 

купове компост), зона за 

пресява на продукта след 

интензивната фаза, зона за 

доузряване, зона за 

съхранение на готовия 

продукт "компост", зона за 

съхранение на машините и 

оборудването и 

административна сграда - 

битовка. В рамките на 

проектното предложение ще 

бъде закупено мобилно 

оборудване, съгласно 

приложения списък (описано 

по вид и брой), включително 

камион за разделното 

събиране на зелените 

отпадъци с капацитет 10 

куб.м., обслужващ единствено 

инсталацията, като по този 

начин се създава гаранция за 

чистотата на входящия поток 

зелените отпадъци. 

Събирането на зеления 

отпадък ще се извършва 

разделно, по график. Зеленият 

отпадък ще бъде събиран 

разделно при източника на 

образуването му, като 

домакинствата ще го оставят 

отстрани до т.нар. "сива кофа" 

за събиране на смесен 

отпадък, а зеленият отпадък 

от обществените площи ще 

бъде натрупван в единия край 
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на обработената площ, 

откъдето ще се събира и 

извозва. 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ – ОП „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ” 

 

Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси” 

Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация” 

 

„Компетентна и ефективна общинска 

администрация” 

Вх. № М13-22-121 

от 31.01.2014 г. 

С Решение № РМФ-

79/ 27.06.2014 г. на 

Ръководителя на 

Управляващия орган 

на ОПАК 

проектното 

предложение е 

одобрено за 

финансиране 

Договор № М13-22-

121 от 04.08.2014 г. 

 

44 157,00 лв. Общата цел на проектното 

предложение е повишаване 

капацитета на служителите на 

общинска администрация 

Кричим. Специфичните цели 

са подобряване на 

квалификацията на 

служителите в общинската 

администрация и подобряване 

координацията на звената. 

Постигането на по-висока 

квалификация и мотивация на 

служителите от общинска 

администрация Кричим ще се 

осъществи чрез реализиране 

на обучения, предлагани от 

Института по публична 

администрация и обучения, 

които не са включени в 

каталога на ИПА, но 

разширяват компетентността 

на служителите и повишават 

тяхната ефективност. Периода 

на изпълнение на проекта е 12 

месеца, а в процеса на 

изпълнението му ще се 

предоставят равни 

Реализиран  
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възможности за обучение на 

всички служители от община 

Кричим. 
 

Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” 
 

Проект „Ремонт и саниране на 

обслужваща сграда на градски 

стадион в гр. Кричим – Община 

Кричим” 

 

 С вх. № РД-37-8/ 

20.01.2014 г., във 

връзка с ПМС № 4 

от 16.01.2014 г. за 

условията, реда и 

критериите за избора 

на проекти и 

програми и прозрач-

ното изразходване 

на средствата по чл. 

1, ал. 5, т. 1 от 

ЗДБРБ за 2014 

година /Публична 

инвести-ционна 

програма „Растеж и 

устойчиво развитие 

на региони-те”/ в 

областна адми-

нистрация гр. Плов-

див са предоставени 

за разглеждане и 

одобрение четири 

броя апликационни 

форми за проектни 

предложения, съот-

ветстващи на утвър-

дените с ПМС № 4 

критерии и основни-

те акценти в програ-

мата на правителст-

вото, както следва: 

143 564,40 лв. с 

ДДС. 

Не е финансиран В готовност за 

ново 

кандидатстван

е 

Проект „Детска площадка за 

безопасност на движениeто в ПИ, 

разположен северозападно от  

градски стадион - гр. Кричим” 

 

178 387,75 лв. с 

ДДС. 

Не е финансиран В готовност за 

ново 

кандидатстван

е 

Проект „Рехабилитация на улици с 

изградена канализационна и 

водопреносна мрежа – І-ви етап – гр. 

Кричим” 

879 505,94 лв.  

с ДДС. 

 

Одобрените 

средства 

съгласно ПМС 

№ 19/07.02.2014 

г., за одобряване 

средства от 

резерва по чл. 2, 

Раздел ІІ, ал. 1, т. 

4.1.2 от Закона за 

държавния 

бюджет на Р 

България за 2014 

година, са в 

размер на  

199 600 лв.  

Проекта включва подмяна на 

съществуващи пътни 

настилки и изграждане на 

нови на местата на местата на 

които липсват; подмяна на 

съществуващи тротоарни 

настилки с нови и 

доизграждане на тротоари на 

местата на които липсват 

такива, както и поставяне на 

пътна маркировка и пътни 

знаци.  

Към настоящия момент 

проекта е финансиран 

частично със средства от 

публична инвестиционна 

програма „Растеж и устойчиво 

развитие на регионите” 

отпуснати съгласно ПМС № 

19/07.02.2014 г. С частичното 

финансиране са изпълнени 

В очакване на 

дофинансиран

е 
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1. Апликационна 

форма за проект 

„Ремонт и саниране 

на обслужваща 

сграда на градски 

стадион в гр. 

Кричим – Община 

Кричим”, ведно с 2 

/два/ броя копия на 

проекта; 

2. Апликационна 

форма за проект 

„Детска площадка за 

безопасност на 

движениeто в ПИ, 

разположен северо-

западно от  градски 

стадион - гр. 

Кричим”, ведно с 2 

/два/ броя копия на 

проекта; 

3. Апликационна 

форма за проект 

„Рехабилитация на 

улици с изградена 

канализационна и 

водопреносна мрежа 

– І-ви етап – гр. 

Кричим”, ведно с 2 

/два/ броя копия на 

проекта; 

4. Апликационна 

форма за проект 

„Рехабилитация на 

улици с изградена 

канализационна и 

водопреносна мрежа 

СМР по ул. „Васил Левски” 

(58 м), продължение на ул. 

„Ген. Заимов” (36 м) и част от 

ул. „Русия” (70 м) на стойност 

138 997,93 лв. с включен ДДС. 

Общата дължина на 

рехабилитираните към 

момента улици е 164 м. 

 
 

Проект „Рехабилитация на улици с 

изградена канализационна и 

водопреносна мрежа – ІІ-ри етап – гр. 

Кричим” 

1 598 912,16 лв. 

с ДДС 

Не е финансиран Ревизиран 

проект 
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– ІІ-ри етап – гр. 

Кричим”, ведно с 2 

/два/ броя копия на 

проекта. 

МРРБ – ПРОГРАМА 4  

„Устройствено планиране, благоустройство, геозащита,  

водоснабдяване и канализация” 

Подмяна на 

съществуващия 

тласкателен 

водопровод от помпена 

станция Кричим-

Устина до регулацията 

на град Кричим” 

Сключено 

споразумение № РД-02-

39-47 -  14.09.2018 г. 

между МРРБ и 

Община Кричим за 

предоставяне на 

целеви средства за 

капиталови разходи от 

бюджета на МРРБ за 

2018 г. в размер на 

500 000 лв., 

Стойност на проекта – 

523 347,25 лв. без ДДС, 

от които: 

- за изпълнените СМР 

за гореописания обект е 

в размер на 515 757.25 

лв. без ДДС; 

- за упражняване на 

строителен надзор, е в 

размер на 7 590 лв. без 

ДДС.  

 

Основен предмет на 

проекта е подмяната на 

съществуващия 

тласкателен водопровод 

от помпена станция 

„Кричим – Устина“ до 

регулацията на гр. 

Кричим. Новото трасе  

минава по обслужващи 

полски пътища. 

Увеличението на 

дължината на новия 

водопровод спрямо 

стария е с 110 метра, 

изпълнено с тръби с 

обща ължина на 

подменящия се участък 

1 680 метра. 

Дейностите са 

приключили и обекта е 

въведен в експлоатация 

с Разрешение за 

ползване № ДК-07-

ПД252/05.12.2019 г. 

Реализиран 

 

ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021 

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА 

ПРОГРАМА „ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ“ 

BGENERGY-2.001 - Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено 

осветление на общините 
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Проектно предложение 

„Реконструкция и 

модернизация на 

системата за външно 

изкуствено осветление 

в община Кричим% 

  

Проектно предложение 

Вх. рег. №: 

BGENERGY-2.001-0006 

Обща стойност на 

проектното 

предложение -           

513 531.00 лв. 

Проектното 

предложение предвижда 

реконструкция и 

модернизация на 

системата за външно 

изкуствено осветление 

(СВИО) в град Кричим. 

Изпълнението му ще 

допринесе за 

подобряване на 

енергийната 

ефективност, 

повишаване 

производството на 

енергия от възобновяеми 

източници и намаляване 

разходите за улично 

осветление в общинския 

бюджет. Град Кричим е 

единственото населено 

място в общината с 8230 

жители. Системата му за 

външно изкуствено 

осветление към момента 

използва основно 

електрическа енергия. 

Средногодишно за 

улично осветление 

потребената енергия е 

около 350 000 kWh или 

42,57 kWh на жител. 

Проектното 

предложение включва 

следните основни 

дейности: 

1. СМР дейности за 

реконструкция на 

В етап на оценка 
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системата за външно 

изкуствено осветление; 

2. Демонтаж на 

съществуващи 

осветители, проводници 

и кабели; 

3. Доставка и монтаж на 

нови LED осветители, 

проводници и кабели; 

4. Изграждане на две 

фотоволтаични станции 

за производство и 

съхранение на 

електрическа енергия от 

възобновяеми източници 

за собствено 

потребление в системата 

за външно изкуствено 

осветление; 

5. Доставка и монтаж на 

система за 

автоматизация, 

управление и контрол на 

уличното и парково 

осветление с нов сървър, 

софтуер и касети; 

6. Обмяна на опит с 

партньора MPEnergi AS, 

Кралство Норвегия за 

повишаване на 

експертния капацитет в 

областта на 

възобновяемата енергия, 

енергийната 

ефективност и 

управлението на 

енергия. 
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