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ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т  ПРИ  ОБЩИНА К Р И Ч И М 
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3, 

тел. 03145/23-46, факс 03145/23-51 

e-mail: obs_krichim@abv.bg 
  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 143 

Протокол № 20 от 27.04.2021 година 
 

ОТНОСНО:  Предложение от Атанас Калчев – Кмет на община Кричим, относно 

приемане на Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие 

на община Кричим 2014-2020г. през 2020 година. 

Вносител: Атанас Калчев – Кмет на община Кричим 

Докладва: Атанас Калчев - Кмет на община Кричим 

Становища: ПК по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване, 

строителство, енергийна политика, общинска собственост и комунална дейност; ПК по 

местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по бюджет, финанси, европейски 

програми и проекти, местно развитие и  ПК по социални дейности, образование, култура 

към ОбС. 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 23, т. 4 и чл. 24, т. 4 от Закона за регионалното 

развитие, във връзка с § 37 от Преходни и Заключителни разпоредби на Закон за 

изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие (обн. ДВ, бр. 21 от 2020 

г., в сила от 13.03.2020 г.), Общински съвет при община Кричим 
 

Р Е Ш И: 
 

Приема Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за 

развитие на община Кричим 2014-2020 г. през 2020 година. 
 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие след направените разисквания и на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 23, т. 4 и чл. 24, т. 4 от Закона за регионалното развитие, във връзка с § 

37 от Преходни и Заключителни разпоредби на Закон за изменение и допълнение на 

Закона за регионалното развитие (обн. ДВ, бр. 21 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г.), като 

взе предвид фактическите и правни основания в Предложение с вх. № РД-01-08-

73/12.04.2021 год. от  Кмета на община Кричим, както и  положителните становища на 

постоянните комисии към ОбС – Кричим: ПКУТИБСЕПОСКД, ПКМСОРЗ, ПКБФЕППМР 

и ПКСДОК. 
 

Общ брой общински съветници: 13 

Брой присъствали на гласуването: 13 

ГЛАСУВАЛИ:  

„ЗА” –  13 /тринадесет/; 

„ПРОТИВ” –  няма; 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 
 

Протоколчик:  

  /Кр. Манолова/ 

                Председател на ОбС: ……………. 

                                                      / А. Хаджиева / 
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Общинският план за развитие на община Кричим за периода 2014 – 2020 г. е 

разработен в изпълнение на разпоредбите на Закона за регионално развитие, Правилника 

за прилагане на ЗРР, и е приет от Общински съвет - Кричим с Решение № 229, взето с 

протокол № 25 от 07.07.2014 г. на ОбС – Кричим. При съставянето му са спазени 

принципните изисквания на Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството, относно обемът и съдържанието. Като съставна, макар и малка част от 

националната територия, Община Кричим следва да се развива в съответствие, както с 

Областната стратегия за развитие на област Пловдив,  така и с Националната стратегия за 

регионално развитие, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. По такъв начин 

планът последователно трябва да осъществява набелязаните приоритети и цели на 

развитие на община Кричим. Общинският план за развитие е отворена система. Веднъж 

приет, той остава относително “твърд” в стратегическата си насоченост и цели, но отворен 

и гъвкав – по отношение на мерките и проектите. 

Годишният доклад е изготвен  на основание чл. 23, т. 4 и чл. 24, т. 4 от Закона за 

регионалното развитие във връзка с § 37 от Преходни и Заключителни разпоредби на 

Закона за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие (обн. ДВ, бр. 21 от 

2020 г., в сила от 13.03.2020 г.), при съобразяване с приетите визия, цели и приоритети, и  

изпълнението на мерките, заложени  в Общинския план за развитие на община Кричим за 

периода 2014 – 2020 г., приет с Решение № 229, взето с протокол № 25 от 07.07.2014 г. на 

Общински съвет - Кричим  

Визията на община Кричим, определена в Общинския план за развитие е: 

„Община Кричим – екологично чиста територия, атрактивна за развитие на 

туризъм, с добре устроена и привлекателна жизнена инфраструктурна, културна, 

икономическа и бизнес среда, подобрен стандарт на живот и повишен ръст на заетост 

и доходи”. 

Главната цел за развитие на Община Кричим е:  

Устойчиво местно развитие, преодоляване на демографската криза и бедността, 

основани на потенциала за постигане на общ икономически напредък, подобрено 

качество на живот, с високи равнища на заетост и обновена техническа 

инфраструктура. 

 

Стратегически цели: 

Цел 1. Съживяване на местната икономика и създаване на работни места, чрез 

ефективно използване на ресурсите и привличане на инвестиции в селското 

стопанство, съпътстващи дейности и услуги за намаляване на безработицата и 

повишаване на доходите. 

Цел 2. Повишаване и развитие на човешките ресурси, подобряване качеството и 

стандарта на живот, насърчаване на образованието и социалното включване.  

Цел 3. Балансирано териториално развитие, чрез комплексно подобряване 

състоянието на техническата и социална инфраструктура, съхраняване и опазване на 

природното богатство. 

 

В изпълнение на определените Главна и стратегически цели по приоритетите 

Кметът на община възлага разработването на проекти и програми за привличане на 

външно финансиране, реализира проекти с целево и бюджетно финансиране, и др. 

 

Приоритет първи: „Икономическо съживяване и развитие на района, 

насърчаване на малкия и средния бизнес, и инвестициите в селското стопанство, 

създаване и развитие на публично-частни партньорства”.  
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Специфична цел 1.1.: „Разнообразяване към неземеделски дейности и 

разкриване на нови работни места в общината”. 

 

Проект 1.1.1.2. „Информационни кампании за възможностите за развитие на 

туризъм на територията на общината и усвояване на средства от европейските фондове 

през новия програмен период 2014-2020 г.”: 

На интернет страницата на общината са публикувани материали, които не само да 

представят, но и да популяризират природните забележителности на района. 

Издаден е и се разпространява каталог на община Кричим в който е представено 

културно-историческото наследство на общината. 

 

 

Мярка 1.1.3. „Намаляване равнището на безработица на територията на 

общината”. 

 

Проекти 1.1.3.1. и 1.1.3.2. „Разработване и реализиране – съвместно с държавни, 

общински и частни предприятия, юридически лица и териториалните поделения на 

Агенцията по заетостта и Агенцията за социално подпомагане, на програми за заетост за 

безработни лица» и «Подкрепа за младежи до 29 г. възраст за реализация на пазара на 

труда”:   

С оглед мащаба на икономическата и финансова криза, както в световен, така и в 

национален план, постигнатото в общината по тази стратегическа цел за съжаление има 

регресивен характер. По официални данни на БТ „Родопи” равнището на безработицата в 

община Кричим към 31.12.2020 г. е 10,9% при средно за област Пловдив – 6,2%. Това 

нарежда нашата община сред тези с най-висока безработица. Причините са комплексни, 

но като водеща се очертава ниската или липсата на каквато и да било квалификация на 

регистрираните безработни, които са предимно от малцинствените групи. Независимо от 

обективните и субективни фактори, общинска администрация полага усилия за създаване 

на предпоставки за осигуряване на заетост на трайно безработни лица. 

И през 2020 год. община Кричим се включи в Регионалната програма за заетост на 

област Пловдив. В периода от 03.08.2020 г. до 30.11.2020 г. бяха разкрити 8 /осем/ броя 

работни места на длъжност „общ работник”. 

В периода 01.05.2020 г. - 31.12.2020 г. по Национална програма „Предоставяне на 

грижи в домашна среда“ беше разкрито едно работно място на длъжност „домашен 

помощник”.  

 

 

Специфична цел 1.2. „Опазване, популяризиране и развитие на културното и 

природното наследство на общината с цел развитие на туризма” 

 

Мярка 1.2.1.; 1.2.2. и 1.2.3. „Благоустрояване на културно-исторически 

обекти”; „Модернизация на съществуващата туристическа инфраструктура и 

изграждане на нова” и „Подкрепа за разработване на местни и регионални 

туристически маршрути”: 

 

Проект 1.2.1.1.; 1.2.2.1.; 1.2.2.2. и 1.2.3.4. „Разработване на туристически 

маршрути свързани с обекти от културно-историческото ни наследство и природни 

дадености – Асениевият камък, останките от крепостта „Иванково кале”, Кричимски 

манастир „Успение Богородично”, останките от древните манастири „Св. Илия” и „Св. 

Врачове”, ПР „Изгорялото гюне”, новата защитена местност „Козница”; „Подобряване 
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достъпа до природни и туристически забележителности”; „Изграждане на специализирани 

еко-туристически маршрути – пешеходни, природни, познавателни, екстремни и водни” и 

„Разработване на програма за включването и рекламата на културните и исторически 

ресурси като туристически продукти”. 

За реализирането на проекта е предвидено да бъде обособен обект публична 

общинска собственост от първостепенно значение, който ще задоволява обществени 

потребности от местно значение, свързани с благоустрояване на културно-исторически 

обекти на територията на общината, модернизация на съществуващата туристическа 

инфраструктура и изграждане на нова, подкрепа за разработване на местни и регионални 

туристически продукти. 

На територията на Община Кричим, южно от града, на около 4 км. по дефилето на 

река Въча, е разположен съществуващият и до днес Кричимски манастир „Рождество на 

св. Богородица“, а недалеч от него са останките на друг известен в древността манастир 

„Св. Св. Козма и Дамян“. Предвижда се тези религиозни паметници да бъдат в основата 

на обекта – публична общинска собственост, чрез който да се реализира проектът „По 

следите на древността – една история за ИСТОРИЯ, КУЛТУРА И ВЯРА“. Очаква се в 

резултат от това да се създаде възможност за съхраняване, опазване и развитие на 

природните, културни, исторически и религиозни дадености на територията на общината, 

така че същите да бъдат запазени и предадени на идните поколения. 

Манастирът „Рождество на св. Богородица“ се намира в имот частна държавна 

собственост, представляващ ПИ № 39921.4.978, целият с площ от 5 171,603 дка, с НТП: 

друга дървопроизводителна гора. С цел обезпечаване възможността да бъде реализиран 

проектът „По следите на древността – една история за ИСТОРИЯ, КУЛТУРА И ВЯРА“, с 

влязла в сила Заповед № РД-02-09-109 от 06.03.2017 г. на Кмета на Община Кричим, 

издадена в изпълнение на Решение № 318, взето с Протокол № 32 от 23.06.2015 г. на 

Общински съвет Кричим, е одобрен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 

39921.4.126, с площ на ПИ от 30 916 кв.м., представляващ част от имота частна държавна 

собственост - ПИ № 39921.4.978, в която попада посоченият манастир. Със същата 

заповед е одобрен и комуникационно-транспортен план за обект: пътна връзка за 

Манастир „Рождество Богородично“ в същия поземлен имот. Обособен е и нов УПИ I-

4.126 за обществено обслужващи дейности за обект публична общинска собственост от 

първостепенно значение и реализиране на проект „По следите на древността – една 

история за ИСТОРИЯ, КУЛТУРА И ВЯРА“, с посочени устройствени показатели. 

В резултат на одобрения ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 39921.4.126, с площ на 

ПИ от 30 916 кв.м., и в резултат от настъпилата от това промяна в предназначението на 

имота, е намалена площта на горските територии. Във връзка с това, в изпълнение на 

разпореждане на Министъра на земеделието, храните и горите, дадено с писмо изх. № 07-

748/27.02.2018г., и след проведена процедура за определяне на площта, подлежаща на 

компенсационно залесяване, Община Кричим е заплатила в полза на ЮЦДП гр. Смолян 

сумата от 20 201,42 лева, представляваща определената цена на компенсационното 

залесяване. 

С така предприетите и извършени действия са изпълнени всички изисквания на 

нормативната уредба, регламентиращи обособяването на самостоятелен поземлен имот, 

одобряване на ПУП-ПРЗ, промяна на предназначението и начина на трайно ползване на 

поземления имот, необходим за изграждане на общински обект от първостепенно 

значение по проект „По следите на древността – една история за ИСТОРИЯ, КУЛТУРА И 

ВЯРА“. 

В резултат от цитираните по-горе действия, към настоящия момент е обособен 

самостоятелен поземлен имот с идентификатор 39921.4.126 /тридесет и девет хиляди 

деветстотин двадесет и едно, точка, четири, точка, сто двадесет и шест/, находящ се в 
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землището на град Кричим, Община Кричим, област Пловдивска, по кадастралната карта 

и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-13/19.02.2009 г. на ИД на 

АГКК, с площ от 30916 кв.м. /тридесет хиляди деветстотин и шестнадесет квадратни 

метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: 

за култова, религиозна сграда, комплекс, стар идентификатор 39921.4.9613 /тридесет и 

девет хиляди деветстотин двадесет и едно, точка, четири, точка, девет хиляди шестстотин 

и тринадесет/, номер по предходен план: няма, при съседи: имоти с идентификатори: 

39921.30.976, 39921.4.125, 39921.4.58, 39921.4.127, 39921.4.57, за който имот съгласно 

Заповед № РД-02-09-109 от 06.03.2017 г. на Кмета на Община Кричим, в изпълнение на 

Решение № 318, взето с Протокол № 32 от 23.06.2017 г. на Общински съвет Кричим, е 

одобрен проект за ПУП-ПРЗ, комуникационно-транспортен план за обект: пътна връзка за 

Манастир „Рождество Богородично“ в същия поземлен имот и е обособен нов УПИ I-

4.126 за обществено обслужващи дейности за обект публична общинска собственост от 

първостепенно значение и реализиране на проект „По следите на древността – една 

история за ИСТОРИЯ, КУЛТУРА И ВЯРА“, с посочени устройствени показатели. 

В това си правно и фактическо състояние и с тези свои характеристики, описаният 

имот е годен предмет на прехвърлителна сделка, а предвид местоположението, границите 

и площта си, същият напълно съответства на целите, поставени от Община Кричим за 

реализиране на проект „По следите на древността – една история за ИСТОРИЯ, 

КУЛТУРА И ВЯРА“. Имотът ще послужи за трайно задоволяване на обществени 

потребности от местно значение, свързани с благоустрояване на културно-исторически 

обекти на територията на общината, модернизация на съществуващата туристическа 

инфраструктура и изграждане на нова, подкрепа за разработване на местни и регионални 

туристически продукти. 

Имотът е частна държавна собственост, поради което спрямо него е приложима 

разпоредбата на чл. 54 от Закона за държавната собственост. Същата предвижда 

възможността да бъде прехвърлена безвъзмездно собствеността върху имот - частна 

държавна собственост в полза на общини за трайно задоволяване на обществени 

потребности от местно значение, какъвто е и настоящият случай. Прехвърлянето на 

собствеността се извършва чрез сключването на договор между общината и държавата, 

представлявана от областния управител, въз основа на решение на Министерския съвет, 

прието по предложение на Министъра на регионалното развитие и благоустройството. 

Искането за безвъзмездно прехвърляне се прави чрез областния управител. 

На основание чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост придобиването, 

управлението и разпореждането с имоти и вещи-общинска собственост, се извършват под 

общото ръководство и контрол на общинския съвет. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 

ЗМСМА в компетентността на общинския съвет е да приема решения за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество и да определя конкретните 

правомощия на кмета на общината. 

Предвид гореизложеното в Общински съвет Кричим е внесено  предложение с вх. 

№ РД-01-08-17 от 11.01.2019 г.  от Кмета на община Кричим, относно приемане на 

решение за безвъзмездно придобиване на право на собственост върху имот частна 

държавна собственост. Със свое Решение № 367, взето с Протокол № 43 от 29.01.2019 г. 

Общински съвет при община Кричим дава съгласие за безвъзмездно придобиване от 

община Кричим на собствеността върху недвижим имот – частна държавна собственост, 

необходим за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, а 

именно: поземлен имот с идентификатор 39921.4.126, находящ се в землището на гр. 

Кричим, община Кричим, по КККР одобрени със Заповед № РД-18-13/19.02.2009 г., с 

площ от 30 916 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на 

трайно ползване: за култова, религиозна сграда, комплекс, стар идентификатор 
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39921.4.9613. възлага на Кмета на община Кричим да извърши необходимите действия за 

безвъзмездно придобиване на собствеността и да подпише договора по реда и при 

условията на чл. 54 от Закона за държавната собственост. 

В изпълнение на решението с писмо изх. № РД-02-16-13/20.02.2019 г. Кмета на 

община Кричим отправи искане чрез Областния управител до Министъра на регионалното 

развитие за внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за 

безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Кричим на следния недвижим имот – 

частна държавна собственост, необходим за трайно задоволяване на обществени 

потребности от местно значение, а именно: Поземлен имот с идентификатор 39921.4.126 

/тридесет и девет хиляди деветстотин двадесет и едно, точка, четири, точка, сто двадесет и 

шест/, находящ се в землището на град Кричим, Община Кричим, област Пловдивска, по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-

13/19.02.2009 г. на ИД на АГКК, с площ от 30 916 кв.м. /тридесет хиляди деветстотин и 

шестнадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, 

начин на трайно ползване: за култова, религиозна сграда, комплекс, стар идентификатор 

39921.4.9613 /тридесет и девет хиляди деветстотин двадесет и едно, точка, четири, точка, 

девет хиляди шестстотин и тринадесет/, номер по предходен план: няма, при съседи: 

имоти с идентификатори: 39921.30.976, 39921.4.125, 39921.4.58, 39921.4.127, 39921.4.57. 

С писмо изх. № ДС-17-7#1/07.03.2019 г. Областния управител на област Пловдив 

е изпратил преписката до Министъра на земеделието, храните и горите, в качеството му 

на ръководител на ведомството, упражняващо правата на собственост върху поземления 

имот, за изразяване на становище по направеното искане. 

С писмо изх. № 06-125/12.06.2019 г. министъра на земеделието, храните и горите, 

предвид характера на процедурата по чл. 54 от Закона за държавната собственост, е 

изразил съгласие горецитираният имот да бъде отнет от Министерство на земеделието, 

храните и горите.  

С оглед пълното окомплектоване на преписката и предоставянето и в МРРБ с 

писмо изх. № ДС-17-7#7/27.08.2019 г. Областния управител на област Пловдив е изискал 

да му бъде предоставена информация относно: 

- Описание на дейностите, които ще осъществява община Кричим, в 

съответствие с публичната си функция, за реализиране на проект „По следите на 

древността – една история за ИСТОРИЯ, КУЛТУРА И ВЯРА“ с изрично отбелязване, че 

няма да осъществява икономическа и стопанска дейност. 

- Мотивирана финансова обосновка и подробна оценка за съответствие със 

законодателството в областта на държавните помощи, необходими за реализирането на 

проекта, от които да е видно, че община Кричим разполага с необходимите финансови 

средства за стопанисване на имота, както и че притежава необходимите ресурси и 

капацитет, с оглед на което няма да бъдат необходими допълнителни финансови средства 

от държавния бюджет за управление и стопанисване на имота. 

Исканата информация е изпратена с писмо изх. № РД-02-16-13/20.02.2019 г. на 

Кмета на община Кричим чрез Областния управител до Министъра на регионалното 

развитие за внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за 

продължаване преписката за безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Кричим 

на поземлен имот с идентификатор 39921.4.126 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-13/19.02.2009 г. на ИД на АГКК, находящ се в 

землището на град Кричим, Община Кричим, област Пловдив. 

С писмо изх. № 03-04-560/12.12.2019 г. Главния секретар на МРРБ на основание 

чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на МС и на неговата администрация е изпратил 

проект на доклад от Министъра на регионалното развитие и благоустройството и проект 

на Решение на МС за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имот – 
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частна държавна собственост на община Кричим, област Пловдив за изразяване на 

становище по изпратените материали в срока по чл. 34, ал. 1 от Устройствения правилник 

на Министерски съвет и на неговата администрация. 

С Решение № 30 от 20.01.2020 г. Министерски съвет, на основание чл. 54 от Закона 

за държавната собственост във връзка с Решение № 367 по Протокол № 43 на Общински 

съвет при община Кричим 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 от 30 916 кв.м., 

подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 9865 от 15 август 2019 г. за 

модернизация на съществуващата и изграждане на нова инфраструктура със свободен 

обществен достъп и с неикономически характер за осигуряване на достъп до 

туристическите обекти и природни забележителности, при съобразяване на 

законодателството и правилата в областта на държавните помощи и спазване на 

разпоредбите на Закона за културното наследство. 

В изпълнение на горецитираното решение на МС на 04.03.2020 г. между Областна 

администрация – Пловдив и община Кричим беше подписан Договор за безвъзмездно 

прехвърляне в собственост на недвижим имот частна държавна собственост. Същият е 

вписан в Служба по вписванията с вх. рег. № 553 от 06.03.2020 г., Акт № 10, том 15. 

На 20.03.2020 г. между Областна администрация – Пловдив и община Кричим е 

съставен протокол за предаване и приемане на имот - частна държавна собственост.  

Горе описаният имот е актуван с Акт за публична общинска собственост № 1287 от 

03.04.2020 г., вписан в Служба по вписванията с вх. № 7837 от 06.04.2020 г., Акт № 74, 

том 21. 

В изпълнение на горецитираният договор за поземлен имот с кадастрален 

идентификатор 39921.4.126 по КККР на гр. Кричим от страна на община Кричим бе 

съставен акт за публична общинска собственост № 1287 от 03.04.2020 г. Същият е вписан 

в Служба по вписвания, гр. Пловдив под номер 74, том 21, рег. № 7837 от 06.04.2020 г.  

От датата на прехвърляне на имота до настоящия момент, с него не са извършвани 

разпоредителни сделки, не са учредявани, каквито и да било ограничени вещни права, не е 

внасян като непарична вноска в капитала на търговски дружества, не е учредявано право 

на строеж и същият не се използва за осъществяване на икономическа дейност от 

общината. 

По отношение на предвидените в т.1 от РМС № 30/20.01.2020 г., Община Кричим 

има намерение да разработи проект за популяризирането на туристически маршрути, 

свързани с обекти от културно-историческото наследство и природни дадености в 

общината, като горецитирания обект е предмет на това. Поради сложната обстановка през 

настоящата 2020 г. се наложи фактическо закъснение, касаещо изготвянето на проекта. 

Същото е породено от фактори, независещи от община Кричим, като считано от 13 март 

2020 г. Народното събрание, по предложение на Министерския съвет, и на основание чл. 

84, т. 12 от Конституцията на Република България, и във връзка с разрастващата се 

пандемия от COVID-19, бе обявено извънредно положение върху цялата територия на 

Република България. След отмяна на извънредното положение бе въведена извънредна 

епидемична обстановка, продължаваща и към настоящия момент, което доведе и до 

допълнителни непредвидени разходи за бюджета на община Кричим. Във връзка с това, 

към настоящият момент община Кричим все още не е успяла да възложи разработването 

на работен проект.  

Въведените ограничителни мерки свързани с разпространението на COVID-19 

фактически създадоха множество трудности при работата на органите на централната и 

местната власт, като реално доведе до отлагане на почти всички инвестиционни 
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намерения, които не се квалифицират като неотложни или  първостепенни с оглед 

интересите на гражданите. 

Във връзка с покана на Националното сдружение на общините в Република 

България за подбор на концепции за местно икономическо развитие по проект № BGLD-

1.002-0001 „Растеж чрез активизиране на местния потенциал – GALOP”, община Кричим 

подготви формуляр за кандидатстване  по проект за изграждане на екопътека  „Калето – 

Асениев камък – Манастир „Свети Врач” – южна граница на поддържан резерват 

„Изгорялото гюне” – Манастир „Света Богородица” в община Кричим. Същият е 

входиран на 15.06.2020 г. и заведен с вх. № В-749 (16)/15.06.2020 г., но с писмо изх. № И-

1624/28.10.2020 г. г-жа Силвия Георгиева, в качеството й на Изпълнителен директор на 

НСОРБ ни уведоми, че предложението на общината не е класирано за последващо 

включване в дейностите по проекта. 

 

Специфична цел 1.3. „Модернизиране на селското стопанство и обвързването 

му с преработвателната промишленост” 

 

Мярка 1.3.1. „Целенасочена подкрепа на земеделските стопанства на 

територията на общината” 

 

Проект 1.3.1.3. „Разработване на програма за ефективно управление на 

земеделските ресурси на Община Кричим”:  

 Община Кричим все още не е разработила конкретна програма насочена към 

ефективното управление на притежаваните от нея земеделски ресурси. В рамките на 

своите пълномощия общинска администрация съдейства на земеделските производители 

при решаването на проблемите им, а при необходимост ги насочва по компетентност към 

Областната и/или Общинската служба „Земеделие”. 

С протоколно решение на Комисия назначена със заповед на директора на 

Областна служба „Земеделие” на община Кричим са възстановени 5 870,551 дка земи по 

чл. 19 от Закона за стопанисване и ползване на земеделските земи. Това даде реална 

възможност да се задоволят нуждите и потребностите на повече малоимотни и безимотни 

граждани, проявили желание и необходимост от земеделска земя за обработване с цел 

задоволяване на потребностите. През 2020 г. с едногодишни договори за ползване са 

отдадени общо 12 бр. земеделски земи по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ с обща площ 20,265 дка, 

от които: 10 бр. с начин на трайно ползване „нива” с обща площ 18,860 дка и 2 бр. с начин 

на трайно ползване „трайни насаждения” с обща площ 1,405 дка. 

През 2020 година за срок от 5 /пет/ години е отдадено под наем едно пасище с площ 

275,377 дка. 

 

Общинска администрация няма възможност да инвестира в сферата на развитието 

на селското стопанство, но възможностите, които предоставя ДФ „Земеделие” увеличава 

интересът към този отрасъл от страна на физическите лица. От съществено значение за 

създаване на реални предпоставки за увеличаване броя на наетите имоти – общинска 

собственост, е начинът и времетраенето на договорите за наем. В община Кричим с оглед 

досегашния неуреден статут на земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ, не можеше да се предоставят 

за ползване за срок по-голям от една стопанска година. Поетапното актуване на 

предоставените земеделски земи като общински е важна предпоставка за промяна на 

начина и срока за отдаването им под наем по преценка и след решение на Общинския 

съвет.  

Част от земеделските земи, собственост на община Кричим попадат в хипотезата 

на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за горите. Въпреки започналата през 2011 г. процедура за 
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промяна на презназначението им от земеделски земи в горски територии, към настоящият 

момент в община Кричим не е постъпил документ, от който да става видно, че е 

собственик на имоти по смисъла на § 4, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби 

на Закона за горите.  

 

Приоритет втори: „Повишаване на инвестиционния потенциал на общината 

чрез подобряване на техническата, екологична и социална инфраструктура” 

 

Специфична цел 2.1. „Рехабилитиране на съществуващата и изграждане на 

нова техническа инфраструктура” 

 

 

 

Мярка 2.1.2. „Подобряване на транспортната и икономическа 

инфраструктура” 

 

Проект 2.1.2.3. „Рехабилитация на улици с изградена канализационна и 

водопроводна мрежа – Етап І и ІІ”: 

Разработеното през 2009 г. идейно проектно решение за обект „Рехабилитация на 

улици с изградена канализационна и водопреносна мрежа – гр. Кричим – ІІ етап” 

включва:  ул. „Въча”, ул. „Антонивановци”, ул. „Тракия”, ул. „Георги Кирков”, ул. „Тодор 

Каблешков”, ул. „Стоян Гънин”, ул. „Владая”, ул. „Христо Смирненски”, ул. „Цар 

Симеон”, за които да се проектира ситуацията, нивелетата и напречния наклон в 

съотвествие с техническото задание  и норми за проектиране на пътищата от 2000 г., тъй 

като по-голямата част от тези улици са били с трошено-каменна настилка.  

Към настоящия момент идейното предложение не е актуално.  

В изпълнение на Решение № 111, 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 16/07/2/0/00505, бе входирано проектно 

предложение „Рехабилитация на част от първостепенна и второстепенна улична 

мрежа на община Кричим”. Същото е на стойност 1 943 182,00 лв.  

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 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 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. 

На 24.11.2017 г. между Държавен фонд „Земеделие” и Община Кричим бе 

подписан Договор № 16/07/2/0/00505/ 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 
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селата в селските райони” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-

2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 

за изпълнение на одобрен проект № 16/07/2/0/00505, а именно „Рехабилитация на част 

от първостепенна и второстепенна улична мрежа на община Кричим”. Първоначално 

одобрената финансова помощ въз основа на представените от ползвателя на етапа на 

кандидатстването по подмярка 7.2 документи е в размер на 1 506 026,48 лева (един 

милион петстотин и шест хиляди двадесет и шест лева и четиридесет и осем стотинки) и 

представлява до 100% от одобрените и реално извършени от община Кричим разходи за 

осъществяване на проекта. 

Срокът за изпълнение на договора е 36 месеца. Въз основа на проведените по реда 

на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ процедури по възлагане на дейностите по 

проекта са сключени договори с изпълнители, както следва: 

- Договор № РД-02-21-103/30.05.2018 г. с изпълнител 

„ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ” ЕООД за „Консултантска услуга по управление и отчитане 

на проект „Рехабилитация на част от първостепенната и второстепенната улична мрежа 

на община Кричим”, на стойност 11 900 лв. без ДДС. 

- Договор № РД-02-21-221/19.10.2018 г. с изпълнител ДЗЗД „СТРОЙ ММ” за 

„Извършване на СМР на обект: „Рехабилитация на част от първостепенната и 

второстепенната улична мрежа на община Кричим“ в изпълнение на проект на община 

Кричим, финансиран по мярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г.”, на стойност 1 377 750,27 лв. без 

ДДС. 

С Решение № РД-02-09-85 от 22.03.2018 г. на Кмета на община Кричим е открита 

процедура по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „Избор на 

консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР съгласно ЗУТ, при 

изпълнение на обект „Рехабилитация на част от първостепенната и второстепенната 

улична мрежа на община Кричим”, финансиран по мярка 7.2 от ПРСР 2014-2020“. На 

26.07.2018 г. с Решение № РД-02-09-300 на Кмета на община Кричим процедурата е 

прекратена. 

С Решение № РД-02-09-335 от 23.08.2018 г. на Кмета на община Кричим е открита 

процедура по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „Избор на 

консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР съгласно ЗУТ, при 

изпълнение на обект „Рехабилитация на част от първостепенната и второстепенната 

улична мрежа на община Кричим”, финансиран по мярка 7.2 от ПРСР 2014-2020“. На 

30.11.2018 г. с Решение № РД-02-09-447 на Кмета на община Кричим процедурата е 

прекратена. 

С Решение № РД-02-09-490 от 21.12.2018 г. на Кмета на община Кричим е открита 

процедура по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „Избор на 

консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР съгласно ЗУТ, при 

изпълнение на обект „Рехабилитация на част от първостепенната и второстепенната 

улична мрежа на община Кричим”, финансиран по мярка 7.2 от ПРСР 2014-2020”. Със 

Заповед № РД-02-09-25 от 15.01.2019 г. на Кмета на община Кричим е назначена комисия 

която да извърши подбор на кандидатите и участниците, да разгледа и оцени постъпилите 

оферти.  

След приключване работата на комисията от страна на община Кричим бе 

подписан Договор № РД-02-21-84/03.04.2019 г. с изпълнител ДЗЗД „Интерпро БГ“ за 

„Упражняване на строителен надзор на обект „Рехабилитация на част от първостепенната 

и второстепенната улична мрежа на община Кричим”  на стойност 17 500 без ДДС. 

Обектът е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № ДК-07-Пд-285 от 

02.09.2020 г. издаден от Началника на РДНСК Пловдив.  

 

https://www.profilnakupuvacha.com/uploads/1647/1/9a6e011e48e85174c3e45254c3e06c66.pdf
https://www.profilnakupuvacha.com/uploads/1647/1/9a6e011e48e85174c3e45254c3e06c66.pdf
https://www.profilnakupuvacha.com/uploads/1647/1/9a6e011e48e85174c3e45254c3e06c66.pdf
https://www.profilnakupuvacha.com/uploads/1647/1/9a6e011e48e85174c3e45254c3e06c66.pdf
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Проект 2.1.2.4. „Рехабилитация на улици с изградена канализационна и 

водопроводна мрежа – Етап ІІІ”: 

През 2015 г. бе изготвен проект за нова улица между ул. „Никола Вапцаров” и ул. 

„Братя Крушарови” гр. Кричим. През 2019 г. обектът е включен в капиталовата програма 

на община Кричим и се изпълнява със средства от капиталовата субсидия на общината.  

След проведена процедура за избор на изпълнител, бяха сключени следните 

договори: 

- Договор № РД-02-21-156/09.08.2019 г. с изпълнител „Интерпроконсулт“ ЕООД  

за „Упражняване на строителен надзор на обект  „Нова улица между ул. „Никола 

Вапцаров” и ул. „Братя Крушарови” гр. Кричим ”  на стойност 700 без ДДС. 

- Договор № РД-02-21-172/27.08.2019 г. с изпълнител „Булплан Инвест“ ООД за 

„Извършване на СМР на обект „Нова улица между ул. „Никола Вапцаров” и ул. „Братя 

Крушарови” гр. Кричим ”  на стойност 38 039,10 без ДДС. 

- Договор № РД-02-21-185/13.09.2019 г. с изпълнител „Балчев“ ЕООД за 

„Упражняване на авторски надзор на обект „Нова улица между ул. „Никола Вапцаров” и 

ул. „Братя Крушарови” гр. Кричим ”  на стойност 500 без ДДС. 

Обектът е въведен в експлоатация с Удостоверение за въвеждане в експлоатация  

№ 1 от 22.01.2020 г. издадено от главния архитект на община Кричим.  

 

 

Проект 2.1.2.5. „Поддържане и реконструкция на тротоари”: 

За 2020 г. с материали осигурени от общината са възстановени общо 3 100 кв. м. 

тротоарни площи, от които 3 000 кв.м с работници на община Кричим, а 100 кв.м. със 

собствен труд на граждани. 

 

Проект 2.1.2.8. Ремонт на път ІІІ-866 „Девин – Кричим - Стамболийски” 

През 2016 година от страна на Агенция пътна инфраструктура /АПИ/ бе изработен 

технически проект за рехабилитация на път ІІІ-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 ІІІ-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 ІІІ-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 ІІІ-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 ІІІ-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. 
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Мярка 2.1.3. Подобряване на плановата обезпеченост 

 

Проект 2.1.3.1. Изработване на ОУП на община Кричим 

В изпълнение на решение № 224, взето с Протокол № 25 от 16.10.2017 г. на 

Общински съвет при община Кричим от страна на общинска администрация бе извършено 

следното: 

С писмо наш изх. № РД-02-15-63/20.03.2018 г. във връзка с одобрените от 

Министъра на регионалното развитие и благоустройството на 19.01.2018 г. Ред и условия 

за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. по изпълнение на § 123, ал. 3 от 

Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона 

за устройство на територията (изм. ДВ, бр. 98/2014 г.) за изработване на общи 

устройствени планове на общини, заявихме желание за финансова подкрепа при 

изработване на проект за Общ устройствен план на община Кричим. Във връзка това на 

03.05.2018 г. между МРРБ и община Кричим бе сключено Споразумение № РД-02-30-25 с 

предмет финансово подпомагане изработването на проект на общ устройствен план на 

община (ОУПО) по чл. 105, т. 1 от ЗУТ със средства предвидени в бюджета на МРРБ. 

Средствата, които МРРБ осигурява на община Кричим за финансово подпомагане са в 

размер на 80% от стойността на сключения договор, но не повече от 121 253,00 лв. с 

включен ДДС за изготвяне на ОУПО на община Кричим. 

 На 25.06.2018 г. в Агенцията по обществени поръчки под уникален № 00332-2018-

0005 е публикувана процедура с предмет: „Изработване на Общ устройствен план на 

община Кричим, включително оценка за съвместимост и екологична оценка”, открита с 

Решение № РД-02-09-218 от 25.06.2018 година на кмета на община Кричим. 

С Решение № РД-02-09-371 от 21.09.2018 г. на Кмета на община Кричим е 

определен изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Изработване на Общ 

устройствен план на община Кричим, включително оценка за съвместимост и екологична 

оценка”, което на 21.09.2018 г. е изпратено на участниците в процедурата.  

На 08.10.2018 г. участникът „Урба - А” ООД обжалва Решението за избор на 

изпълнител пред Комисията за защита на конкуренцията. КЗК със свое Разпореждане № 

РоткЗОП-383 от 30.10.2018 г. отказва да образува производство по жалбата на „Урба - А” 

ООД срещу Решение № РД-02-09-371 от 21.09.2018 г. на Кмета на община Кричим. 

Разпореждането на Комисията за защита на конкуренцията не е обжалвано от участника 

пред Върховния административен съд. 

 В резултат на това между община Кричим и „АГОРА 66” ООД, се подписа договор 

за възлагане на обществена поръчка за услуги № РД-02-21.241/30.11.2018 г. с предмет: 

„Изготвяне на Общ устройствен план на община Кричим, включително оценка за 

съвместимост и екологична оценка”. Договорът предвижда предоставяне на следните 

услуги, разделени в два вида дейности: 

Дейност 1 – Изработване на проект за Общ устройствен план на община Кричим, 

включващ две фази, както следва: 

 Фаза 1 – Изработване на предварителен проект на ОУПО; 

 Фаза 2 – Изработване на окончателен проект на ОУПО. 

Дейност 2 – Извършване на екологична оценка /ЕО/ и оценка за съвместимост на 

проекта за Общ устройствен план по чл. 31 от ЗБР. 

За предоставяне на описаните по-горе услуги възложителя се задължава да плати 

на изпълнителя обща цена в размер на 120 000 лв. без ДДС или 144 000 лв. с включен 

https://www.profilnakupuvacha.com/uploads/1647/1/8bf0feef56d42e1cc5d9984777ebc8cf.pdf
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ДДС. 

Във връзка със сключения договор за обществена поръчка за услуги № РД-02-

21.241/30.11.2018 г. между община Кричим и „АГОРА 66” ООД с предмет „Изработване 

на Общ устройствен план на община Кричим, включително оценка за съвместимост и 

екологична оценка” с писмо наш вх. № РД-02-27-324/04.10.2019 г. от страна на фирмата 

изпълнител ни беше предоставен Предварителен проект на Общ устройствен план с 

нанесени корекции и допълнения, Задание за определяне обхвата и съдържанието на 

Доклад за Екологична оценка на ОУП на община Кричим и разработена схема за 

консултации с обществеността, заинтересованите органи и трети лица, както и  

Уведомление за план/програма/проект: Общ устройствен план на Община Кричим, 

съгласно чл. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за 

съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета 

и целите на опазване на защитените зони. 

На основание чл. 19а, т. 3 от Наредбата за ЕО на 09.10.2019 г. на интернет 

страницата на общината беше публикувано обявление за обществен достъп Задание за 

определяне обхвата и съдържанието на Доклад за Екологична оценка на предварителен 

проект за „Общ устройствен план на Община Кричим” и разработена Схема за 

провеждане на консултации с обществеността, заинтересуваните органи и трети лица. 

Във връзка с изпълнение изискванията на чл. 19а от Наредбата за условията и 

реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО) 

(Приета с ПМС № 139 от 24.06.2004 г., обн. ДВ, бр. 57/2004 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 

67 от 23 Август 2019), с наши писма от 10.10.2019 г. до компетентните инситуции бяха 

изпратени  Задание за определяне обхвата и съдържанието на Доклад за Екологична 

оценка на „Общ устройствен план на Община Кричим” и разработена схема за 

провеждане на консултации с обществеността, заинтересуваните органи и трети лица. 

С наши писма от 11.10.2019 г. на основание чл. 127, ал. 2 от ЗУТ, Предварителния 

проект на Общ устройствен план е изпратен за съгласуване до компетентните институции. 

Във връзка с изпълнение изискванията на чл. 20 от Наредбата за условията и реда 

за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), свързан с 

провеждане на консултации, с наши писма от 15.06.2020 г. до компетентните 

институции изпратен Доклад за Екологична оценка на предварителен проект за „Общ 

устройствен план на Община Кричим” за становище. Същият е публикуван на интернет 

адрес: https://www.krichim.bg/images/novini/2020/06/1506/doklad_deo_oup1.pdf 

Писмени становища, мнения и препоръки представени на адрес: гр. Кричим 4220, 

пл. „Обединение” № 3 или на е-mail: kmet_krichim@abv.bg в срок до 30 дни от датата на 

публикуване и получаване на писмото. 

С обявление на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, публикувано на 23.07.2020 г. във 

вестниците „Труд“ и „Марица“, и на интернет страницата на общината, община Кричим 

съобщава, че на 26.08.2020 г. от 13:00 ч. ще се проведе обществено обсъждане на ПП на 

ОУП – Кричим и на ДЕО по реда на чл. 21, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на планове и програми. Също така с наши писма от 

23.07.2020 г. отправена покана до заинтересованите институции да присъстват на 

общественото обсъждане, за изразяване на  компетентно становище. 

Общественото обсъждане проведено на гореупоменатата дата, за което е съставен 

подробен протокол. 

В изпълнение на чл. 3 (3) от Споразумение № РД-02-30-25/03.05.2018 г. с писмо 

наш изх. № РД-02-14-462#36/23.09.2020 г. предоставени в Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството всички изискуеми документи за извършване на междинно 

плащане. 

https://www.krichim.bg/images/novini/2020/06/1506/doklad_deo_oup1.pdf
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С писмо наш изх. № РД-02-14-462#57/11.11.2020 г. отправено искане до Министъра 

на регионалното развитие и благоустройството за удължаване срока на Споразумението. 

На 13.12.2020 г. между МРРБ и община Кричим подписан Анекс към Споразумение № 

РД-02-30-25/03.05.2018 г., като срока му на действие се прекратява с изпълнение на 

споразумението или с изтичане на бюджетната 2021 г. 

На 10.03.2021 г.  е проведено заседание на ЕСУТ при община Кричим, на което е 

разгледан предварителния проект за ОУП на община Кричим. От работата на експертния 

съвет е съставен протокол, с който се приема Предварителен проект на Общ устройствен 

план на община Кричим с направените препоръки и забележки, които да бъдат отстранени 

в Окончателен проект на ОУП на Община Кричим. 

С писмо наш изх. № РД-02-14-462#75/29.03.2021 г. е възложено на „АГОРА 66” 

ООД, изпълнител по договор  № РД-02-21.241/30.11.2018 г.,  изпълнение на дейностите по 

чл. 1 – Дейност 1, Фаза 2 – Изработване на окончателен проект на ОУП на община 

Кричим. 

 

Специфична цел 2.2. Поддръжка и доизграждане на публичната 

инфраструктура на територията на община Кричим 

 

Мярка 2.2.1. Поддръжка и доизграждане на публичната инфраструктура на 

територията на община Кричим 

 

Проект 2.2.1.7. Подобряване на материално-техническите условия за възпитание, 

учене и спорт в системата на образованието на проектен принцип 

В изпълнение на Решение № 309, взето с Протокол № 35 от 12.06.2018 г. на 

Общински съвет при община Кричим е сключен административен договор 

№: BG06RDNP001-7.002-0017-С01 от 23.05.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ за реализиране 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“ гр. Кричим. Училището има важно функционално значение за обществения, 

социалния и културно-историческия живот на общината. То е единственото средно 

училище за жителите на града и на общината. Проектът включва дейности по подмяна на 

дограма, полагане на топлоизолация. Ще бъде осигурен достъп за лица с увреждания. Ще 

се извърши основен ремонт на отплителните 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. Ремонтирането на обекта по проекта пряко ще доведе до подобряване на достъпа 

на гражданите до благоустроена, достъпна и привлекателна образователна 

инфраструктура и градска среда. 

Стойността на одобрената безвъзмездната финансова помощ е 940 874,06 лв. 

Проведени са процедурите по реда на Закона за обществените поръчки за възлагане 

на дейностите необходими за реализиране на проекта, в резултатна което са сключени 

договори с избраните изпълнители. Документацията от проведените процедури е 
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публикувана в профила на община Кричим в ИСУН 2020 за провеждане на контрол от 

страна на ДФ „Земеделие“ 

В изпълнение на Решение № 310 взето с протокол № 35 от 12.06.2018 г. на 

Общински съвет при община Кричим е сключен административен договор 

№: BG06RDNP001-7.007-0057-С01 от 03.05.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ за реализиране 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 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".  

Проектът предвижда ремонт, оборудване и обзавеждане на комбинирана спортна 

площадка с площ 840 кв.м. в двора на СУ „П. Р. Славейков” на бул. „Тракия” № 24 в гр. 

Кричим. В момента теренът е в много лошо състояние. Настилката е силно 

компрометирана и има нужда от ремонт. В резултат на проекта старата асфалтова 

настилка ще бъда премахната и на нейно място ще бъде изградена нова армирана бетонова 

настилка, която ще бъде покрита с изкуствена трева с антишокова подложка. Ще бъдe 

изработена и монтирана метална ограда на площадката с височина 4.00 метра. Спортната 

площадка ще бъде многофункционална – за баскетбол, волейбол и мини футбол. Ще бъде 

оборудвана с баскетболни кошове – 4 бр., стойки и мрежа за волейбол – 2 бр. и вратички 

за мини футбол – 2 бр. Изграждането на новата многофункционална спортна площадка 

има важно функционално значение за обществения, социалния и спортния живот на град 

Кричим и на общината като цяло. Изграждането на обекта по проекта пряко ще доведе до 

подобряване на достъпа на гражданите, и особено на младите хора на община Кричим, до 

благоустроена и привлекателна градска среда и спортна инфраструктура. 

Стойността на одобрената безвъзмездната финансова помощ е 97 747,25 лв. 

Проведени са процедурите по реда на Закона за обществените поръчки за възлагане 

на дейностите необходими за реализиране на проекта, в резултат на което са сключени 

договори с избраните изпълнители. Документацията от проведените процедури е 

публикувана в профила на община Кричим в ИСУН 2020 за провеждане на контрол от 

страна на ДФ „Земеделие“. 

 

Мярка 2.2.3. „Подобряване на привлекателността на средата за живот в 

община Кричим” 

 

Проект 2.2.3.4. „Проектиране и изграждане на нов гробищен парк”: 

С Решение № 221, взето с Протокол № 24 от 26.09.2017 г. Общински съвет при 

община Кричим дава съгласие за изработване на комплексен проект за инвестиционна 

инициатива за ПИ 39921.4.71 по КККР на гр. Кричим с цел изграждане на „Гробищен 

парк”. 

В изпълнение на решението на 18.10.2017 г. е публикувана обява за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Изработване на комплексен проект за инвестиционна 

инициатива съдържащ ПУП-ПРЗ, ТИП и КСС и последващо осъществяване на авторски 

надзор за обект „Обособяване на ПИ 39921.4.71 по кадастрална карта на гр. Кричим с 

функционално предназначение – „Гробищен парк“ и благоустрояването му“.  

На 08.12.2017 г. е сключен договор № РД-02-21-216 с избрания за изпълнител 

„Инфраконструкт” ООД, гр. Перник. 

 

Проект 2.2.3.5. „Поддържане и почистване на зелените площи, изградените детски 

площадки, улици и площади на територията на общината”: 



 - 17 - 

През 2014 г. в община Кричим се реализира проект за рехабилитация и 

благоустрояване на зелени площи на територията на общината. Реализирането на проекта 

допринесе значително за цялостното подобряване на зелената система и площи в града, 

както и се промени визията на града като цяло. По отношение на поддържането на 

зелените площи, поливането се извършва посредством поливна система, редовно се 

извършва окосяване на тревата, почистване от отпадъци, подхранване с тор, окопаване на 

растенията в зелените площи. 

 Дейностите по поддържането на зелените площи, изградените детски площадки, 

улици и площади се извършват от озеленителя при община Кричим,  лица наети по 

Регионална програма за заетост, както и от лица полагащи обществено полезен труд в 

община Кричим. 

 

Проект 2.2.3.10 „Реконструкция, обновяване, паркоустрояване и благоустрояване 

на зеленина за широко обществено ползване, предназначена за трайно задоволяване на 

обществените потребности от общинско значение находящ се в ПИ 39921.502.565 с 

наименование парк „Европа” 

В изпълнение на Решение № 304, взето с Протокол № 34 от 14.05.2018 г. на 

Общински съвет Кричим е проведена процедура за избор на консултант за изготвяне на 

проектно предложение. С избраният изпълнител „ВВВ КОНСУЛТИНГ” ЕООД е сключен 

договор № РД-02-21-38/22.01.2018 г. На 12.07.2018 г. по електронен път е входирано 

проектно предложение вх. № BG06RDNP001-7.006-0063 по Процедура чрез подбор - 

BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко 

обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените 

потребности от общинско значение“ 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 Програма за 

развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 

Проектът предвижда реконструкция на площ за широко обществено ползване, 

находяща се в ПИ 39921.502.565 по кадастралната карта на гр. Кричим с административен 

адрес пл. “Демокрация“ и прилежащите й пространства. Територията представлява 

свободна от застрояване площ, включваща пешеходно пространство с настилка от 

каменни плочи; мемориален комплекс, включващ паметник, скулптура и три мемориални 

плочи и озеленени площи с тревно покритие, храстова и дървесна растителност. 

Територията има важно функционално значение за обществения, социалния и културно-

историческия живот на общината. Проектът включва ремонт на настилките и обновяване 

на мемориалния комплекс. Ще се изгради воден ефект – фонтан, нова автоматична 

поливна система, нова осветителна инсталация, нова градска тоалетна. Предвижда се 

засаждане на нови храсти и направа на цветни лехи. Ремонтирането на обекта по проекта 

пряко ще доведе до подобряване на достъпа на гражданите на община Кричим до 

благоустроена, достъпна и привлекателна градска среда. 

С Решение № ОЗ-РД/2347 от 03.08.2020 г. на изпълнителния Директор на ДФ 

„Земеделие е отказано финансиране. 

 

Специфична цел 2.3. „Съхраняване на природните дадености и опазване на 

околната среда” 

 

Мярка 2.3.1. „Въвеждане на ефективни системи за превенция и контрол върху 

опазването на околната среда”. 
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Проект 2.3.1.1. „Почистване коритото на р. Въча в регулацията на гр. Кричим”: 

След извършеното през 2012 година основно почистване на коритото на р. Въча в 

регулацията на града през 2017 г. в периода от 18.09.2017 г. до 23.09.2017 г., бе извършено 

почистване на коритото на река Въча. 

През 2020 година не са реализирани дейности по почистване коритото на р. Въча в 

регулационните граници на гр. Кричим, поради липсата на необходимост от 

предприемане на същите дори и като превантивна мярка.   

 

Мярка 2.3.2 „Усъвършенстване на управлението на отпадъци” 

 

Проект 2.3.2.4. „Почистване на нерегламентирани сметища и замърсявания, 

координирано с мерки за разширяване на системите за организирано събиране и 

транспортиране на отпадъците”: 

На територията на община Кричим периодично се извършват проверки за наличие 

на новосъздадени нерегламентирани сметища и се предприемат своевременни мерки за 

елиминирането им. През 2020 г. предвид ситуацията с Covid-19 на територията на община 

Кричим с цел избягване струпване на много хора не са се състояли кампании за пролетно 

и есенно почистване. 

На територията на община Кричим има въведено организирано сметосъбиране, 

сметоизвозване и депониране на битовите отпадъци. Всички дейности свързани с 

поддържане чистотата на общината, вкл. и метене, озеленяване, измиване на териториите 

за обществено ползване, се организират и изпълняват като общинска дейност. 

 

Общината разполага с две специализирани сметосъбиращи машини, един 

„двураменен контейнеровоз” – товарен автомобил марка МАN модел 18460, един товарен 

автомобил тип „самосвал” марка DAF и един комбиниран „багер-товарач” марка KACE 

модел SR модификация 580. 

Събирането и извозването на сметта се извършва ежедневно с общинските две 

специализирани сметосъбиращи машини, един контейнеровоз и един самосвал, като 

работния график гарантира всяка кофа да бъде обработена веднъж в седмицата. 

Контейнерите се обработват при напълването им. 

Към настоящия момент община Кричим продължава да депонира отпадъците си на 

Регионалното депо за неопасни твърди битови отпадъци в с. Цалапица до изчерпване на 

капацитета му, след което ще се пренасочи към новото съоръжение в Асеновград. 

На територията на община Кричим има въведена и нормално функционираща 

система за разделно събиране на отпадъци. 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 България АД е подписан нов Договор за сътрудничество. 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. 

На 08.01.2020 г. поради смяна на името на фирмата изпълнител е преподписан 

договор за сътрудничество с ,,ЕКОБУЛПАК БЪЛГАРИЯ” АД  със срок на действие от 

01.01.2020 г. до 31.12.2024 г. 

 

Проект 2.3.2.5. „Изграждане на площадка за биоразградими отпадъци” 
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На 28.05.2018 г. в изпълнение на Решение № 305, взето с Протокол № 34 от 

14.05.2018 г. на Общински съвет при община Кричим по електронен път е подадено 

проектно предложение с вх. рег. №: BG16M1OP002-2.005-0018 „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 

BG16М1ОР002-2.005 „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. Проектната идея и нейните специфични цели са съобразени с националните 

цели, българската нормативна уредба и НПУО, както следва: 1.) Цел 1 - ограничаване на 

количеството на депонираните биоразградими отпадъци до 2020 г. до 35% от общото 

количество на същите, образувани през 1995 г., 2.) Цел 2 -увеличаване до края на 2020 г. 

на дела рециклирани отпадъци до не по-малко от 50 % от образуваните битови отпадъци. 

За разпределение на задълженията по отношение постигане на поставените цели по чл. 31 

ал. 1 т. 2 от ЗУО, в рамките на Регионално сдружение за управление на отпадъците- 

Пловдив, е изготвен и приложен към проектното предложение, анализ за разпределение на 

задълженията на общините за изпълнение на целите по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗУО, които ще 

бъдат постигани на регионално ниво. С изграждането на компостираща инсталация за 

разделно събрани зелени/градински и дървесни отпадъци на територията на община 

Кричим ще се създадат необходимите условия за постигане на целите на ниво Регионално 

сдружение за управление на отпадъците между общините Пловдив, Марица, Родопи, 

Стамболийски, Съединение, Кричим, Перущица. 

На 27.05.2020 г. е подписан договор № Д-34-47/27.05.2020 г. за изпълнение на 

проект: „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”, проекта е в процес на реализация 

В изпълнение на сключения административен договор със Заповед №  РД-02-09-

202 от 29.05.2020 г. е определен екип за управление на проекта. 

Открити са процедури по реда на Закона за обществените поръчки за възлагане на 

дейностите, необходими за реализиране на проекта със следните предмети: „Избор на 

изпълнител за осъществяване на строителен надзор и оценка на съответствието по проект: 

"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“ и „Инженеринг - проектиране, СМР, доставка на оборудване и механизация и 

осъществяване на авторски надзор в изпълнение на проект: "Проектиране и изграждане на 
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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", като част от проектното 

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“.    

Сключени са договори за предварителни дейности, необходими за изготвяне на 

проектните дейности, за организация и управление, за строителен надзор и оценка на 

съответствието, за информация и комуникация, и за инженеринг – проектиране, СМР, 

доставка и оборудване и механизация и осъществяване на авторски надзор в изпълнение 

на проекта. 

 

Приоритет трети „Развитие на човешките ресурси, чрез подобряване на 

качеството на образованието, здравеопазването, социалните услуги, културни 

дейности и квалификацията на работната сила” 

 

Специфична цел 3.1. „Повишаване на институционалния капацитет в 

публичните институции на територията на общината” 

 

Мярка 3.1.2. „Повишаване на административния капацитет и 

компетентността на служителите в администрацията”  

 

Проект 3.1.2.4. „Участие в семинари и обучения”: 

През 2020 година служители от община Кричим участваха в онлайн обучения 

организирани от различни обучаващи организации. Бяха обучени общо 4 служители по 12 

теми, като някои от служителите са преминали повече от едно обучение.  

 

Проект 3.1.2.5. Разработване на секторни общински планове, програми и стратегии 

с времеви хоризонт до и след 2020 година. 

През 2020 г. бяха разработени следните секторни общински планове, програми и 

стратегии с времеви хоризонт за и след 2020 година: 

1. Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в 

община Кричим през 2020 г., приета с Решение № 30, взето с протокол № 5 от 04.02.2020 

г. на Общински съвет при община Кричим, актуализирана с Решение № 48, взето с 

Протокол № 7 от 17.03.2020 г. на Общински съвет Кричим; Решение № 83, взето с 

Протокол № 12 от 01.09.2020 г. и Решение 112, взето с Протокол № 16 от 17.12.2020 г. на 

ОбС – Кричим; 

2. Стратегия за управление на общинската собственост в община Кричим за 

периода 2020 - 2023 г., приета с Решение № 31, взето с протокол № 5 от 04.02.2020 г. на 

Общински съвет при община Кричим; 

3. Програма за ремонт на улици, приета с Решение № 32, взето с Протокол № 5 от 

04.02.2020 г. на Общински съвет при община Кричим; 

4. Общински план за развитието на младежта за 2020 г., приет с Решение № 50, 

взето с Протокол № 7 от 17.03.2020 г. на Общински съвет при община Кричим; 

5. Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

източници и биогорива на община Кричим за периода 2020 – 2030 година, приета с 

Решение № 62, взето с Протокол № 9 от 02.06.2020 г. на Общински съвет при община 
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Кричим; 

6. Програма за закрила на детето за 2020 година, приета с Решение № 62, взето с 

Протокол № 9 от 02.06.2020 г. на Общински съвет при община Кричим; 

7. Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на община Кричим за периода 2020 – 2023 г., приета с Решение № 72, взето с 

Протокол № 10 от 30.06.2020 г. на Общински съвет при община Кричим; 

8. Програма за развитие на туризма в община Кричим за периода 2020 – 2023 г., 

приета с Решение № 73, взето с Протокол № 10 от 30.06.2020 г. на Общински съвет при 

община Кричим; 

9. Общински план за развитие на младежта в община Кричим за 2020 година, приет 

с Решение № 66, взето с Протокол № 9 от 02.06.2020 г. на Общински съвет при община 

Кричим; 

10. Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на община 

Кричим през 2021 година, приет с Решение № 65, взето с Протокол № 9 от 02.06.2020 г. на 

Общински съвет при община Кричим; 

11. План за действие за 2020 година за осигуряване на равни възможности за 

хората с увреждания в община Кричим, приет с Решение № 66, взето с Протокол № 9 от 

02.06.2020 г. на Общински съвет при община Кричим; 

12. Общински план за защита при бедствия на община Кричим – 2020 г., приет с 

Решение № 101, взето с Протокол № 10 от 30.06.2020 г. на Общински съвет при община 

Кричим. 

 

Специфична цел 3.2. „Развитие на образователната система, здравното 

обслужване, културните и социални дейности” 
 

Мярка 3.2.1. „Развитие на образователната система и подобряване на 

здравното обслужване в учебните заведения” 

 

Проект 3.2.1.2. „Подпомагане на медицинския персонал в здравните кабинети в 

детските градини и училищата” 

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. 

Към дейността по здравеопазване спада издръжката на медицинския персонал в 

детските  градини и по Наредба № 3 за заетите в здравните кабинети в детските заведения 

и училищата. В други дейности по здравеопазването и през 2020 г. бяха предвидени като 

дофинансиране на държавни дейности с местни приходи, средства за издръжка на една 

медицинска сестра с оглед осигуряване нормалното здравно обслужване на учениците в 

двете начални училища, както и медикаменти за здравните кабинети, инвентар и 

материали и средства по ЗЗБУТ. 

 

 

Проект 3.2.1.6. „Осигуряване на условия за реализиране на задължително 

образование с фокус върху децата в риск и деца от малцинствени групи”: 

В Община Кричим образователната структура е добре развита. На територията на 

Общината функционират две общински училища: СУ „П. Р. Славейков” и НУ „Васил 

Левски”, и две Детски градини „Ралица” и „Незабравка”. 

През 2020 г. на основание чл. 347 от Закона за предучилищното и училищното 

образование са съставени 34 броя актове на родители, които не осигуряват редовно 

присъствието на децата си в училище  за времето, през което  подлежат на задължително 



 - 22 - 

обучение и са допуснали повече от 5 броя неизвинени отсъствия, и 6 броя актове на 

родители, които не упражняват родителските си права на малолетни извършили 

противообществени прояви по ЗБППМН. Отдел „Закрила на детето” при 

Дирекция „Социално подпомагане”  гр. Стамболийски съвместно със служител от 

общинска администрация – Кричим извършват проверки за просещи и скитащи деца на 

територията на община Кричим за 2020 г. те са 9 на брой. През 2020 г. продължи работата 

по  Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в 

образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна 

възраст, приет с Решение на Министерски съвет № 373 от 05 юли 2017 г. Обходени са 

всички деца които подлежат на задължително обучение, една част от тях са успешно 

записани в училищата и детските градини на територията на община Кричим, другата част 

са в чужбина. 

  

         Местната комисия за борба с противообществени прояви  на малолетни и 

непълнолетни /МКБППМН/, регулярно изисква писмена информация от Директорите на 

учебните заведения за деца склонни към противообществени прояви. Превантивните 

мерки до момента са  успешни  и броя на децата в риск постепенно намалява, поради 

регулярни срещи от обществените възпитатели с педагогическите съветници и психолог 

от училищата, с цел координация на действията за превенция на девиантното поведение. 

Обществените възпитатели са с педагогическо образование и работят успешно с всички 24 

деца, включени за възпитателен надзор. В края на отчетния период се изготвя и доклад за 

постигнатото по време на възложения срок с децата.  В двете училища са назначени 

Педагогически съветници и един психолог, които проучват и подпомагат за психичното 

развитие и здраве на децата и юношите в училищата. 

През календарната 2020  г. МКБППМН  е образувала 5 възпитателни дела по 

преписки от Районна Прокуратура – гр. Пловдив, предложения от Инспектор „Детска 

педагогическа стая” и едно по предложение на директора на СУ „П. Р. Славейков” гр. 

Кричим, като извършените противообществените прояви най – често са вандалски прояви. 

Проведено е едно възпитателно дело, а другите две са насрочени за месец януари 2020 

година. През 2020 г. няма случай на настаняване на дете във ВУИ. Проведени са много 

мероприятие в училищата, като децата се включиха доброволно във всяка инициатива и 

кампания организирана от МКБППМН при община Кричим. 

През 2020 год. ЦОП-Кричим предлага следните програми и услуги в общността: 

1. Програма „Първична превенция”- включва дейности и услуги за промоция и 

обучение в семейно планиране и развитие на базови родителски умения. 

2. Програма „Семейна подкрепа” - Развива услуги за семейна подкрепа, с цел 

превенция на изоставянето. 

3. Програма „Алтернативи” - планира организиране на клубни дейности за 

ангажиране на свободното време на деца в риск. 

4. Програма „Моят избор” - предвижда развитие на групови форми на работа с 

деца с отклоняващо се поведение. 

5. Програма „Директна работа с деца” - предоставя услуги за директна работа и 

консултиране на деца. 

6. Програма „Да се върнем в клас” – работа с деца застрашени от отпадане от 

училище. 

7. Програма „Аз мога сам” - включва услуги за социална интеграция на деца със 

специални нужди, увреждания и заболявания и подкрепа на техните семейства. 

8. Програма „Група за подкрепа на родители на деца със специални нужди, 

увреждания и заболявания” – услуги в подкрепа на родители и семейства на деца със 

специални нужди и заболявания.  
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9. Програма „Социални умения” - предвижда групова работа с деца и младежи от 

семейства в неравностойно положение. 

10. Програма „Приемна грижа и осиновяване” – предлага оценяване, обучение  и 

наблюдение на кандидат-осиновители и приемници. 

ЦОП работи в тясно сътрудничество с МКБППМН, голяма част от потребителите 

са насочени от там с цел коригиране на девиантното поведение, консултации с психолог, 

работа с родители и непълнолетни майки. 

Поради сложната епидемична обстановка през 2020 година се наложи 

преструктуриране на работата в центъра, което доведе до спад на потребители след м. 

март. Над 50% от дейностите на ЦОП се провеждаха в електронна среда и работата с 

рехабилитатор беше много затруднена. 

Екипът на ЦОП участва в проект на УНИЦЕФ за ранното детско развитие и 

родителството – РАБОТИЛНИЦА ЗА РОДИТЕЛИ „ДА ПОРАСНЕМ ЗАЕДНО”. Според 

подписан Меморандум между УНИЦЕФ и община Кричим проектът ще се реализира в 

рамките на три години, като през периода до 2021г. ще се проведат три работилници от по 

14 сесии.  Успяхме да приключим една работилница от предвидените три, поради 

обявената пандемия и забраната за провеждане на групови занятия. Успешно завършиха и 

получиха сертификати 7 родители. 

  

 

  

Мярка 3.2.2. „Подобряване на социалните услуги работата със специфични 

социални групи”: 

 

Проект 3.2.2.1. и 3.2.2.4. „Разработване на проекти и участие за финансиране по 

програми, свързани с предоставяне на социални услуги” и „Подобряване на услугите на 

домашен социален патронаж”. 

На 23.08.2016 г. между Агенция социално подпомагане, чрез Дирекция 

„Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция” и Община Кричим 

се подписа договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG05FMOP001-3.002-0094-С01 за реализиране на проект „Осигуряване на топъл обяд в 

община Кричим” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ: BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд – 2016” по Оперативна 

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

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

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 дейност; 

 Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; 

 Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията 

и реда за отпускане на целева помощ за отопление. 

Подбора на лицата се извърши съвместно с Дирекция „Социално подпомагане”. 

Реализирането на дейностите по „Осигуряване на топъл обяд - 2016” е за периода 

от 01.08.2016 г. до 30.04.2020 г., и включват предоставянето на храна за обяд – супа, 

основно ястие, хляб/ при реализирането на икономии доставчика може да предоставя и 

десерт, като не променя броя на дните и бенефициентите, ползващи услугата/. 
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Уговорената между страните цена на договора включва за: 

1. Закупуване на хранителни продукти - За храна на 90 представители на целевата 

група, ползващи услугата, по 2,30 лв. за един ден; 

2. Административните разходи и разходи за транспорт и съхранение, определени 

като единна ставка в размер на 5 на сто от стойността на закупените хранителни продукти; 

3. Разходите за съпътстващи мерки, предприети и декларирани от партньорската 

организация, в размер на 5 на сто от стойността на закупените хранителни продукти. 

На 13.04.2020 г. е подписан договор № ФС01-0362/10.04.2020 г. между Агенция за 

социално подпомагане и Община Кричим, с цел реализиране на проект „Топъл обяд у 

дома в условията на извънредна ситуация“, финансиран от националния бюджет чрез 

Агенция за социално подпомагане. 

Предоставянето на Социалната услуга бе реализирано в периода от 04.05.2020 г. 

до 30.12.2020 г. Приготвената храна бе предоставяна ежедневно до домовете на 

потребителите, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на 

обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на 

разпространението на COVID-19 са в затруднение да осигурят сами прехраната си. Лицата 

получиха съпътстваща подкрепа чрез съдействие за ползване на административни или 

друг вид услуги, закупуване и доставяне до домовете хранителни или други продукти от 

първа необходимост, както и лекарства закупени със собствени средства.  

Проектът бе реализиран чрез предоставяне на топъл обяд на 90 лица попадащи в 

обхвата на определените целеви групи, както следва:  

       - Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за 

времето, в което са поставени под задължителна карантина; 

- Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход 

под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, 

които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната 

не са в състояние да си осигуряват прехраната; 

 - Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат на 

заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами  или  с помощта на 

близките си своите ежедневни потребности от храна. 

Уговорената между страните цена на договора е в размер на 43 587,00 лева и 

включва разходи за: 

1. Закупуване на хранителни продукти - За храна на 90 представители на целевата 

група, ползващи услугата, по 2,50 лв. за един ден; 

2. Административните разходи и разходи за транспорт и съхранение, определени 

като единна ставка в размер на 5 на сто от стойността на закупените хранителни продукти; 

3. Разходите за съпътстващи мерки, предприети и декларирани от партньорската 

организация, в размер на 5 на сто от стойността на закупените хранителни продукти. 

 

  Проект 3.2.2.2. „Подобряване и разширяване на услугите в ЦОП”: 

През 2020 год. ЦОП-Кричим предлага следните програми и услуги в общността: 

1. Програма „Първична превенция”- включва дейности и услуги за промоция и 

обучение в семейно планиране и развитие на базови родителски умения. 

2. Програма „Семейна подкрепа” - Развива услуги за семейна подкрепа, с цел 

превенция на изоставянето. 

3. Програма „Алтернативи” - планира организиране на клубни дейности за 

ангажиране на свободното време на деца в риск. 

4. Програма „Моят избор” - предвижда развитие на групови форми на работа с 

деца с отклоняващо се поведение. 
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5. Програма „Директна работа с деца” - предоставя услуги за директна работа и 

консултиране на деца. 

6. Програма „Да се върнем в клас” – работа с деца застрашени от отпадане от 

училище. 

7. Програма „Аз мога сам” - включва услуги за социална интеграция на деца със 

специални нужди, увреждания и заболявания и подкрепа на техните семейства. 

8. Програма „Група за подкрепа на родители на деца със специални нужди, 

увреждания и заболявания” – услуги в подкрепа на родители и семейства на деца със 

специални нужди и заболявания.  

9. Програма „Социални умения” - предвижда групова работа с деца и младежи от 

семейства в неравностойно положение. 

10. Програма „Приемна грижа и осиновяване” – предлага оценяване, обучение  и 

наблюдение на кандидат-осиновители и приемници. 

ЦОП работи в тясно сътрудничество с МКБППМН, голяма част от потребителите 

са насочени от там с цел коригиране на девиантното поведение, консултации с психолог и 

работа с родителите. 

Поради сложната епидемична обстановка през 2020 година се наложи 

преструктуриране на работата в центъра, което доведе до спад на потребители след м. 

март. Над 50% от дейностите на ЦОП се провеждаха в електронна среда и работата с 

рехабилитатор беше много затруднена. 

Екипът на ЦОП участва в проект на УНИЦЕФ за ранното детско развитие и 

родителството – РАБОТИЛНИЦА ЗА РОДИТЕЛИ „ДА ПОРАСНЕМ ЗАЕДНО”. Според 

подписан Меморандум между УНИЦЕФ и община Кричим проектът ще се реализира в 

рамките на три години, като през периода до 2021 г. ще се проведат три работилници от 

по 14 сесии.  Успяхме да приключим една работилница от предвидените три, поради 

обявената пандемия и забраната за провеждане на групови занятия. Успешно завършиха и 

получиха сертификати 7 родители. 

  

 

Проект 3.2.2.3. „Подобряване на услугите в Дневен център за стари хора”: 

Откритият през 2008 г. като делегирана от държавата дейност Дневен център за 

стари хора /ДЦСХ/, гр. Кричим, и през 2020 г. се финансира като социална услуга в 

общността чрез бюджета на общината съгласно Решение  на МС относно единните 

разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности чрез 

общинските бюджети. Социалната услуга ДЦСХ е заложена в Областната стратегия за 

развитие на социалните услуги в област Пловдив 2016-2020 г., утвърдена от Областен 

управител на област Пловдив през 2016 година.  

И през 2020 г. Центърът предлага комплекс от социални услуги, като здравно и 

социално консултиране, дневна грижа, осмисляне на свободното време, групова работа, 

рехабилитация – провеждане на лечебна физкултура, активна музикотерапия, осигуряване 

на храна и топли напитки.  

На 21.01.2020 г.  Потребителите на Дневения център отбелязаха Деня на 

родилната помощ (Бабинден) с тържество организирано в сградата на Дневния център. 

Проведе се ритуал „бабуване” и музикална  програма свързана с празника.  Изненада за 

бабите бяха децата от ДГ „Ралица“. Уважени бяха с изработени цветя – пожелания. 

- 14.02.2020 г. Празнуване на  Трифон Зарезан  в сградата на Дневния център. 

Подготвена бе програма от музикалните групи към Дневен център.  

- 05.03.2020 г.  Проведе се съвместен  кулинарен конкурс “Царица в кухнята“ с 

Читалището с двете вокални групи от Дневния център.  
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- 06.03.2020 г. Празника бе отбелязан в местно заведение. Всички жени бяха 

уважени с цвете предоставени от  ръководството на общината. Баба Марта раздаде 

мартеници  на всички присъстващи.  

Поради сложната епидемична обстановка през 2020 година се наложи 

преструктуриране на работата в центъра, което доведе до спад на потребители след м. 

март. 

 

След приключване изпълнението на проект „Независим живот за хората с 

увреждания в община Кричим”,  продължава предоставянето на социалните услуги в 

домашна среда „личен асистент”, „социален асистент” и „домашен помощник”, при 

условията на Постановление № 344 на Министерски съвет от 21.12.2018 г. за изпълнение 

на държавния бюджет на Република България за 2019 г .  

Към края на 31.12.2020 г. ползвателите на  услугата са 63, като няма ограничения в 

броя на потребителите. Услугата  се финансира като делегирана държавна дейност. 

Ползватели  на услугата са хора с трайни уврежданя с установени вид и степен на 

увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ и 

деца с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена 

работоспособност без определена чужда помощ. Лицата ползват личен асистент с 

определени часове определени в направление от Д „СП” гр. Стамболийски. 

Социалната услуга  „личен асистент“, е комплекс от дейности насочени в подкрепа 

на хора с увреждания, техните семейства, както и възрастни хора в невъзможност да се 

самообслужват. Съвкупността от услуги обхваща ежедневни битови дейности състоящи 

се в помощ при хранене, обслужване, пазаруване, помощ при излизане, придвижване, 

социални контакти и др. 

През 2021 г. на територията на общината стартира социалната услуга „Асистентска 

подкрепа”, която вече е със  запълнен  капацитет и е държавно делегирана дейност. 

Услугата е с капацитет - 21 лица. Финансиране -  делегирана от държавата дейност: 

асистентската подкрепа се предоставя на лица в надтрудоспособна възраст в 

невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на 

намалена работоспособност и деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни 

увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за 

осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в 

домашна среда по реда на друг закон. 

Услугата включва закупуване на лекарства, закупуване на хранителни продукти и 

стоки  от първа необходимост с лични средства на потребителя, почистване на дома. 

От 01.04.2021 г. община Кричим ще се включи като партньор в проект „Приеми ме 

2015”, като до момента в общината едно професионално приемно семейство ще предлага 

услугата. 

 

 

Проект 3.2.2.5. „Интеграция на специфични социални групи и етнически 

малцинства чрез осигуряване на достъп до пазара на труда, социалните и здравни услуги” 

По данни на ДБТ – Родопи  за 2020 г. се запазва тенденцията достъпът до заетост 

да е най-силно ограничен за няколко специфични групи безработни: - хора с основно и по-

ниско образование; - безработни младежи на възраст 18 – 29 години; - хора в 

предпенсионна възраст; - хора с увреждания в трудоспособна възраст; както и за хора от 

етническите малцинства. В резултат на икономическата криза, както в световен, така и в 

национален план, равнището на безработицата в община Кричим е 10,9%, при средно за 

област Пловдив – 6,2%. Това нарежда нашата община сред тези с най-висока безработица. 

Причините са комплексни, но като водеща се очертава ниската или липсата на каквато и 
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да било квалификация на регистрираните безработни, които са предимно от 

малцинствените групи. 

За да противодейства на тази негативна тенденция, общинското ръководство 

ежегодно разработва проекти по различни програми, финансирани със средства от РБ, 

през Националния план за насърчаване на заетостта (НПНЗ).  Програмите за заетост 

насочени към неравнопоставените на пазара на труда групи, в частност – ромите, са една 

от алтернативите за работа и осигуряване на доходи чрез полагане на труд, възвръщане на 

трудовите навици и социална интеграция. Във връзка с изпълнението на Национални и 

Регионални програми за заетост са осигурени работни места на лица от етническите 

малцинства. 

 

Мярка 3.2.3. „Развитие на художествена самодейност и на културните 

събития” 

 

Проект 3.2.3.1.; 3.2.3.2. и 3.2.3.3.  „Създаване и популяризиране на иновативни 

културни събития”; „Насърчаване дейността на самодейните художествени състави” и 

„Културен обмен с различни културни институции от страната и чужбина”: 

Читалище „Пробуда-1912 г.”, гр. Кричим, е основно  духовно средище на 

територията на община Кричим, съхранило многовековните местни исторически и 

културни традиции. 

Една от основните дейности на НЧ „Пробуда-1912 г.” гр. Кричим и през 2020 г. е 

библиотечната. Библиотеката е разположена на площ 120 кв. м. и към момента притежава 

17 343 тома библиотечни единици, 148 бр. читатели и 23 бр. потребители на 

информационния център. През 2020 г. са получени като дарение 319 броя книги от 

различни отдели на знанието на стойност 2 323.70 лв. Извършена беше годишна 

инвентаризация на библиотечен фонд, която приключи през месец август. През по-

голямата част на 2020 г. библиотечната дейност се осъществи без масови начинания и 

изяви, с използване на предпазни средства и при спазване на дистанция и дезинфекция. 

Въпреки пандемията, броят на регистрираните ни, редовни читатели през 2020 г. е 

задоволителен. Библиотечните служители доставяха книги на читатели, стриктно 

спазвайки противоепидемичните мерки в моментите, в които в библиотеката не се 

допускаха читатели. Към настоящия момент читателите посещават библиотеката и заемат 

книги, като имаме специална организация на работата по време на пандемията. Ще 

продължаваме да полагаме необходимите усилия да поддържаме изградените добри 

традиции, както и да разширяваме дейността си, за да може библиотеката за разнообрази и 

обогати предлагания информационен поток и по този начин да откликва на 

информационните потребности на населението.  

            В началото на 2020 г., във времето преди пандемията, в НЧ „Пробуда-1912 г.“ гр. 

Кричим успяхме да  проведем следните културни мероприятия /прояви: 

            На 20.02.2020 г. деца от кръжока по изобразително изкуство при Общински 

младежки дом с ръководител Янка Михайлова присъстваха в библиотеката по повод 121 г. 

от рождението на художника Дечко Узунов. 

           1-ви март - Денят на художествената самодейност се отбеляза с поздрав от 

ръководството на читалището до всички дългогодишни творци и деятели на 

художествената самодейност, оставили своята незаличима диря в културния живот на 

Кричим. 

           В навечерието на 8-ми март – Международният ден на жената, в лекционната зала 

на читалището се проведе кулинарен конкурс – „Царица в кухнята-2020“ гр. Кричим. В 

него взеха участие дами от групата за стари градски песни „Орхидея“ и вокална група 

„Младо сърце“ при Дневен център за стари хора. След оспорвана надпревара, много 
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положителни емоции и последвалото награждаването, победителката в конкурса „Царица 

в кухнята-2020 г.“ гр. Кричим – д-р Лидия Георгиева поднесе своя поздрав към 

присъстващите дами. 

            На 25.06.2020 г. в лекционната зала на читалището се проведе отчетно събрание 

пред членовете на читалището. 

             В края на месец юли в Министерство на културата беше внесен пакет от 

документи за кандидатстване по проект „Българските библиотеки – съвременни центрове 

за четене и информираност-2020“.  

През творчески сезон 2020/2021 г. активно продължават своята дейност следните 

школи и състави, чиито участия в местни и регионални празници, национални и 

международни фестивали,  вече са се превърнали в традиция: Театрален състав 

/възрастни/, група за автентичен фолклор „Здравец“, танцов клуб „Лудория”, школа по 

пиано /деца/, школа по актьорско майсторство. 

 

 


