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Увод 

Общи бележки 

Общият устройствен план на община Кричим е възложен чрез търг по смисъла 

на ЗОП в устройственото планиране и инвестиционното проектиране към него. Той 

е съобрезен с изискванията на ЗУТ (Закон за устройство на територията), Наредба 

№ 7 на МРРБ за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии 

и  устройствени зони и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените 

схеми и планове. Общият устройствен план е изготвен в съответствие с 

предписанията на предварително изготвеното планово задание. 

 Цел и основни задачи на ОУПО.  

  Основната цел на ОУПО Кричим  е да предложи  оптимална пространствена и 

функционална структура за развитие, изграждане и комплексно устройство на 

общинската територия в хармонично единство на урбанизираните територии със 

съществуващите природни и антропогенни дадености и специфични социално-

икономически условия за  възпроизводство на обществото и за предлагане на 

възможности за пространственото “вписване” на общината в групата от съседни 

общини в границите на област Пловдив. 

  Реализацията на така формулираните цели на ОУП на община Кричим  е 

свързано с решаване на следните основни задачи: 

▪ определяне структурата на територията на общината при отчитане на 

комплексните социално-икономически, пространствени и 

инфраструктурни предвиждания, както и на политиките за опазване на 

околната среда;  

▪ функционално зониране на територията;  

▪ пространствено структуриране на различните видове територии в 

зависимост от предвиденото в ОУП бъдещо основно предназначение; 

▪ определяне на допустимите и забранените дейности в различните 

функционални зони; 

▪ съставяне  на специфични правила и норми за определени територии с 

основно предназначение в землището на общината; 

▪ предлагане на подходящи насоки за развитието на системите на 

транспортната и техническата инфраструктура и връзките им с 

териториите на съседните общини и с инфраструктурните мрежи, 

съоръжения и обекти с национално и регионално значение; 

▪ развитие на системите за отдих и туризъм, свързани с природните и 

антропогенните характеристики на общината и наличните обекти на 

културно-историческото наследство; 



8 

 

▪ определяне на териториите с разпространение на предвидими природни 

бедствия и мерките за устройствена защита; 

▪ определяне на границите на териториите за природна защита и културно-

историческа защита и начините на тяхното използване; 

▪ определяне на границите на нарушените територии и териториите за 

възстановяване; 

▪ определяне на  териториите за активно прилагане на ландшафтно-

устройствени мероприятия и естетическо оформяне, в т.ч. териториите за 

превантивна устройствена защита, съгласно чл.10, ал.3 от ЗУТ. 

Прогнозен срок за действие. 

 Съгласно ЗУТ и чл. 17 ал. 3 от Наредба № 8 за обема и съдържание на 

устройствените планове ОУПО се създават за прогнозен период от 15 - 20 години; 

Основни принципи при съставяне на ОУПО 

 Процесът на изготвяне на ОУП на община Кричим  изисква прилагане на 

утвърдена от теорията и практиката методология за изготвяне на подобен тип 

планов документ в пространственото планиране. Тя се базира  на няколко основни 

принципа: 

▪ Принцип за интегрираност – изразява се в прилагането на методически 

подход, отчитащ  влиянието на разнопосочни фактори за развитие и 

използване на териториалните ресурси, в търсене на възможности за 

съвместяване на разнопосочни интереси с подчертаване на  публичните. 

Принципът за интегрираност се допълва с изискването за координация на 

устройственото планиране със стратегическото планиране и програмиране,  

съвместяване на  екологическите изисквания със социално – икономически и 

др. 

▪ Принцип за реалистичност – изразява се във възможността за приложимост 

на устройственото решение, съдържащо се в ОУП  при отчитане на 

обективните фактори за пространствено развитие на общината. 

▪ Принцип за дългосрочност – съгласно действащата нормативна уредба в 

устройственото планиране, срокът на действие на ОУП е 15-20 години. 

Прилагането на този принцип при разработване на ОУП на община Кричим 

следва да се съобрази с обективни прогнозни разчети за протичащите 

процеси, които да отчитат очакваното въздействие на фактори със 

стимулиращо и със задържащо влияние върху пространственото развитие. 

Предлаганото устройствено решение следва да е относително устойчиво във 

времевия хоризонт на действие на ОУПО. 

▪ Принцип на публичност на устройственото решение – участия на жителите 

на общината в обсъждания на Предварителния проект на ОУПО и отчитане 

на техните предложения. 
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▪ Принцип на партньорство между заинтересованите страни (на първо място 

местните власти, бизнеса, НПО, местното население).  

▪ Принцип на устойчиво развитие – ОУПО Кричим трябва да осигурява: 

– достъпност – пространствена, социална, финансова; 

– условия и интерес за реализация на плана от различни социални и 

възрастови групи; 

– опазване на околната среда – природна и антропогенна  (хора; културно-

исторически ценности). 

–  запазване  интересите на бъдещите поколения – това, което създаваме с 

действие или бездействие тук и сега, трябва да запази правото на избор на 

идните поколения. 

Община Кричим като част от националната система за устройствено 

планиране 

С ОУП се детайлизират териториалните насоки на развитие, заложени в 

пространствените документи от по-високо йерархично ниво – Националната 

концепция за пространствено развитие (НКПР, 2013 - 2025), Национална стратегия 

за регионално развитие (НСРР 2912 – 2022) Регионален план за  развитие на Южния 

централен район (ЮЦР, 2014 - 2020) (Тракийско-родопски район) Стратегия за 

развитие на област Пловдив ( СРОП, 2014 – 2020) и Общински план за развитие на 

община Кричим ОПРОК,(2014 – 2020).  

По този начин на нормативно ниво ОУП се явява основна връзка между 

Закона за регионално развитие (ЗРР) и Закона за устройство на територията (ЗУТ).  

Към момента на разработване на окончателния проект на ОУПО Кричим, 

част от тези документи са с изтекъл срок на действие. Едновременно с това през м. 

март 2020г влезе в сила и изменение на ЗРР, според което някои от плановете са 

обединени или с променени наименования. В тази връзка следва да се изтъкне, че в 

настоящия ОУП е отчетен фактът , че е възможно част от данните и информацията в 

тях да са остарели. В периода между разработването на Предварителния и 

Окончателния проект беше актуализирана Националната Концепция за 

Пространствено Развитие (м. май, 2020г.) и това наложи съответно обновяване на 

информацията в раздела. 

ОУПО Кричим е съобразен със Стратегията на Европейския Съюз „Европа 

2020”, приета през 2010 г., която налага подобряване на координацията и 

обвързването на различни политики и национални стратегии, включително на 

политиката и стратегиите за балансирано и устойчиво регионално развитие в 

рамките на Европейския съюз, с цел постигане на три подсилващи се взаимно 

приоритета: 

▪ интелигентен растеж: изграждане на икономика, основаваща се на 

знания и иновации; 
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▪ устойчив растеж: насърчаване на по-екологична и по-

конкурентоспособна икономика с по-ефективно използване на 

ресурсите; 

▪ приобщаващ растеж: стимулиране на икономика с високи равнища на 

заетост, която да доведе до социално и териториално сближаване. 

В периода между разработването на Предварителния и Окончателния проект 

беше актуализирана Националната Концепция за Пространствено Развитие (2020г.) 

и това наложи съответно обновяване на информацията в раздела. 

 
Схема: Транспортна инфраструктура в България, източник: НКПР, актуализация 2020г. 

За гр. Кричим е важна близостта до Южната главна трапспортна  ос „запад-

изток” - Македония/ ГКПП Гюешево – Кюстендил – Перник – София - Пловдив – 

Бургас/Варна Тя е част от направлението на коридор „Ориент/Източно-

Средиземноморие” от основната TEN-T мрежа на ЕС. 
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Схема: Урбанистичен модел „ Умерен полицентризъм“, източник: НКПР, актуализация 

2020г.  

Урбанистичният модел Умерен полицентризъм предвижда балансирано 

развитие на големите, средните и малки градове. За гр. Кричим като малък град от 

5то ниво съгласно посочената йерархия са важни близостта и връзките с гр. 

Пловдив. 

 



12 

 

 
Схема: Планински и полупланински общини, източник: НКПР, актуализация 2020г. 

 

Община Кричим е планински район според критериите на НКПР 2013-2025г. 

Общината има неизползван ресурс за развитие на различни форми на туризъм, 

базиран на природни и антропогенни компоненти на средата – защитени територии 

и зони, ландшафти с изключителна атрактивност, материално и нематериално 

културно наследство, малки населени места и махали, все още съхраняващи уютна 

среда, характерна архитектура и архаичен бит. 
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Община Кричим е 

включена в Районната 

Устройствена схема за 

Тракийско – Родопски 

регион. 

 

ЧАСТ 1: ДИАГНОЗА 

1.1. Регионални проблеми в развитието на Община Кричим 

1.1.1 Регионални проблеми в развитието на община Кричим 

Община Кричим е разположена в югозападната част на Пловдивско-

Пазарджишкото поле и непосредствено в подножието на северните склонове на 

планината Родопи. Тя граничи с общините Стамболийски, Перущица, Родопи, 

Девин и Брацигово. Има традиционни социално-икономически и административни 

връзки с  тях. 

По отношение на пространственото позициониране на община Кричим в 

териториалния обхват на област Пловдив и на Тракийско –родопския район (Южен 

централен регион за планиране) е нужно да се даде обективна оценка за мястото й 

по отношение на:  

- Транспортната обвързаност на общината с   националната и регионална 

транспортно-комуникационна инфраструктура; 

- Степента на развитие на местните транспортни мрежи и обвързването им с 

тези от по-високите нива; 

- Близостта (или отдалечеността) на общината от развитите регионални бизнес 

и иновативни центрове и връзките на местния  с регионалния бизнес.   
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- Отдалеченост на общината от обслужващи центрове от по-високо 

йерархично ниво. Отдалеченост от “вход” – “изходи” с трансграничен 

характер – международни летища, пристанища,  сухоземни гранични 

пунктове и др. 

Обективните оценки за мястото на община Кричим в  пространствената 

структура на Южния централен регион и на област Пловдив (местоположение, 

отдалеченост от големи селищни центрове с развита икономика, пазари, 

обслужващи функции и др.)  я определят като периферна територия.   

Транспортната обвързаност на общината с националната и регионална 

транспортно-комуникационна инфраструктура показва, че през нейната територия 

не преминават пътища от висок клас (автомагистрали, първокласни и второкласни 

републикански   пътища).  

Пътната инфраструктура включва  два третокласни републикански пътища 

866 Смолян-Стойките-Широка лъка-Михалково-Кричим-Стамболийски-

(Пазарджик-Пловдив) , 8602 Пловдив-Злати трап-Брестовица-Перущица-Устина-

Кричим  и общо 3,803 км. общински пътища, които осигуряват удобни връзки със 

съседните общини. 

През територията на общината преминава“18 ж. п. линия „Стамболийски – 

Пещера“ със спирка в гр. Кричим. 

Икономическият потенциал и степента на развитие на социалните функции и 

свързаната с тях социална инфраструктура на община Кричим  също определят 

мястото и  на периферна, с ограничени възможности община в областния социално-

икономически комплекс. Мястото на общината по отношение на основните 

икономически показатели показва, че нейния социално-икономически комплекс 

участва със символичните 1-3% в областната икономика. Това я дефинира като 

община със слабо развита икономика, в която доминира първичния сектор.  

Позиционирането на община Кричим към комплексните обслужващи 

селищни центрове също я поставя в позицията на периферна. Това се дължи на 

слабата развитост на обслужващите функции на общинския център – за пълно 

ежедневно и частично периодично обслужване. Част от потребностите от 

периодичното обслужване се реализират в гр. Стамболийски, а от частично 

периодично и епизодично обслужване – в гр. Пловдив.  

Вторият аспект на регионалното позициониране на община Кричим е свързан 

с възможностите за ефективното интегриране на общината  със съседните общини с 

цел решаване на между общински проблеми, които са от общ интерес. Факторът 

“териториална интеграция” – със съседните общини  показва обективните 

възможности за осъществяване на външните (изходящи и входящи) връзки на 

община Кричим със съседните общини.  

Разположението на община Кричим на границата между планината Родопи и 

Тракийското поле, както и преминаването на река Въча през нейната територия, 
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богатото КИН и защитени територии са предпоставка за значим туристически 

интерес във всичките му разновидности (културен, познавателен, религиозен, ловен 

и риболовен), който, обаче не е реализиран.  Възможностите за коопериране  със 

съседните общини, в това отношение, са също много големи, но и те не са 

използвани напълно. 

 

Физико – географска карта на 

област Пловдив, която показва  

разположението на гр. Кричим 

на границата между полето и 

планината. 

 

Възможностите за коопериране  със съседните общини, в това отношение, са 

също много големи, но и те не са използвани напълно. 

На територията на община Кричим са разположени три ВЕЦ („Въча 1“, 

„Кричим“ и „Въча 2“ и една ПАВЕЦ Орфей). Те са изключително държавна 

собственост и не носят доходи на общината. 

1.2. Териториални проучвания 

Територията на община Кричим е 54895дка.  Основният дял от тях заемат 

горските площи, следвани  от земеделските земи, урбанизираните територии, 

водните площи и течения и някои територии с по- малък дял като  тези за добив на 

полезни изкопаеми  и транспортна инфраструктура.  

Релефът в северната част от общината е равнинен, а в южната – планински. 

Община Кричим попада в преходно континенталната климатична област, 
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разположена на север от Родопи, която се характеризира с мека зима и сухо лято. 

Средната годишна температура е около 12 градуса по С, като юлската средна 

температура е около 23 градуса по С, а януарската – около 0,5 градуса по С. 

Засушавания има през лятото – месеците юли и август. Близостта до планината 

създава приятна прохлада приз летния сезон. 

В територията на община Кричим е изграден един от най-големите 

хидроенергийни комплекси в страната – язовирите „Въча“ и „Кричим“. 

Преминаването на река Въча през територията на общината и самия град 

Кричим оказва благоприятно влияние в екологично, урбанистично и икономическо 

отношение. 

Почвите в равнинната част на община Кричим са алувиални, благоприятни за 

земеделие (отглеждане на зеленчуци и овошки) 

Полезни изкопаеми в община няма, с изключение на кариери за строителни 

материали. 

В община Кричим съществува минерален извор с дебит около 0,63 литра в 

сек. и 32 градуса температура, който в момента не се експлоатира. 

Общината има богата флора и фауна, въз основа на които са създадени три 

защитени зони „Бесапарски ридове“,  „Родопи – Западни“ и „Река Въча- Тракия“ и 

две защитени територии ПР –„Изгорялото гюне“ и ЗМ „Козница“. 

1.2.1 Геоложки строеж 

Община Кричим е разположена в подножието на Родопите, в крайната 

югозападна част на област Пловдив. Попада в т.н. Северна Родопска яка, на 

границата между Горнотракийската низина и северните склонове на Западните 

Родопи. Граничи с общините Стамболийски, Перущица, Родопи, Девин и 

Брацигово.  

Релефът на общината е равнинен в северната част и среднопланински в 

южната. Най-ниската точка е в коритото на р. Въча, на границата с община 

Стамболийски и е с кота 206м. Най-високата точка е 1657м и се намира източно от 

заличеното село Черешово, на границата с община Родопи – връх Кадиева 

варница. 

В стратиграфско отношение най-старите скали, в района на общината са с  

възраст Долен протерозой.  

Това са метаморфни скали от т.н. Рупчоска група - Въчанска пъстра свита 

vcPeD.  Представени са от биотитови гнайси с прослойки от амфиболити, мрамори, 

калкошисти, лептинити и амфиболови гнайси. 

Ситовска група – Луковишка гнайсошистова-шистова свита - luPeE. 

Изградена е от шисти, гнайсошисти, амфиболови гнайси, аплитоидни гнайси, 

мрамори и амфиболити. 
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Горен протерозой – Асеновградска група  

Добростанска мраморна свита - doPeF – масивни мрамори и доломитни 

мрамори с прослойки амфиболити и кварц-серицитови шисти. 

Палеоген 

 Палеогенските и неогенски скали обикновено са разделени с разломни 

зони от по-старите протерозойски и заемат грабенови понижения. 

 Палеогенът е представен от брекчо-конгломератна задруга – 3Pg13 – 

брекчоконгломерати и конгломерати – долен олигоцен. 

 Палеоген – Неоген – mzPg3-N1 – субвулкански тела от риодацити 

Кватернер 

Това са най-младите седиментни скали на територията на общината. 

Изграждат предимно северните части и по-конкретно долините на реките Въча и 

Стара река. 

Делувиални образувания – dQh – неравномерно разпределени пясъци и 

чакъли. 

Алувиални образувания – руслови и на заливните тераси – aQh – чакъли, 

пясъци и глини.  

1.2.2 Структорно-тектонска характеристика 

По голямата част от Община Кричим попада в Родопския масив изграден 

от метаморфни скали – гнайси, шисти мрамори и други, най-старите на 

територията на България.  

Оформянето на съвременния облик на Родопите се извършва през късния 

терциер. През миоцена, плиоцена и кватернера, планината е била подложена на 

циклична денудация, в резултат на което са образувани четири главни 

денудационни нива – заравнени повърхнини (четири в Западните Родопи и три в 

Източните). Най-старото и най-високото денудационно ниво – старомиоценското е 

представено само в Западните Родопи и заема обширните билни заравнености 

между 1800 и 2000 m, над което се издигат уединените твърдици на най-високите 

родопски върхове. Второто по височина и възраст денудационно ниво – 

младомиоценското се наблюдава и в двете части на планината, като в Западните 

Родопи то е разположено на височина 1300 – 1600 m, а в Източните Родопи то е 

най-високото на 1000 – 1100m. Третото по височина и възраст ниво е 

староплиоценското (понтийско). То също се наблюдава и в двете части на 

Родопите, като на запад е на височина 1000 – 1200 m и заема билните части на по-

ниските ридове, а в Източните Родопи се намира на 550 – 800m. Последното най-

ниско и най-младо денудационно ниво е младоплиоценското (левантийско), което 

в Западните Родопи е на височина 700 – 900 m и представлява типично планинско 

склоново стъпало като обхваща предимно северните склонове на родопите 

обърнати към Горнотракийската низина.  
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През кватернера речната мрежа се всича ритмично, поради което в 

долините на главните реки се образува серия от речни тераси – от 5 до 7 в 

Западните Родопи.  

Обикновено границите между отделните литоложки разновидности са 

отделени с разломи и разломни зони. 

Северната част на общината е в границите на влияние на Маришкия 

дълбочинен разлом, който е лабилен и с вероятна висока, сеизмична активност. 

1.2.3 Хидрогеоложки условия 

През територията на община Кричим протича река Въча. Същата тече с 

посока север-изток и се влива в река Марица. Река Стара река също е приток на 

Марица. 

Повърхностният отток се придвижва към р. Въча чрез сравнително 

равномерно разпределени дълбоко врязани дерета на територията на общината. 

Тези природни дадености са използвани и по долината на р. Въча е изградена 

каскада от язовири, в която влиза и язовир Кричим  

Подземните води на територията на общината са предимно пукнатинни и 

пукнатинно-порови. Подземният поток се движи в посока към реките Въча и Стара 

река. В северната част на общината нивото на тези води е установено на дълбочина 

0,30 ÷ 7-8 м от повърхността на терена и е в пряка зависимост от годишният ход на 

валежите и нивата на реките. Формиран е предимно в алувиалните и делувиални 

отложения. 

1.2.4 Физико-геоложки процеси и явления 

СВЛАЧИЩА 

На територията на община Кричим няма регистрирани свлачищни райони, 

съгласно постановките на чл. 95 и 96 на ЗУТ. В близост до язовир Кричим, път III-

868 Кричим – Девин са развити срутищни процеси. Засегнатият участък е с 

координати х-24,4619100777 и y – 41,986700515. За пръв път процесите са 

отбелязани в картировките на „Енергопроект – София”, при проучването на язовир 

„Кричим – 1966г.  

Срутищните процеси са развити на склон със западно изложение и 

наклони 35÷50º, стръмен откос от тектонски сработени скали. Размерите на 

засегнатия участък са – по посока на движението /дължина/ около 200 м и ширина 

400м. Тези негативни процеси имат в годините локални активизации, които са най-

вероятни при водообилни сезони - проливни дъждове и снеготопене. При 

активизиране се застрашава от затрупване път III-868 Кричим – Девин. За 

наблюдение и прогнозиране на активизиранията е изградена КИС – контролно 

измерителна система. 

Като превантивна мярка се препоръчва слагането на предупедителни 

табели на път III-868 Кричим – Девин.  
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Ерозия и изветряне 

Това са естествени бавни, екзогенни процеси, които засягат предимно 

стръмни откоси по деретата и речните долини. Дължат се на негативното 

въздействие на водни, повърхностни оттоци при проливни валежи и многократни 

замръзвания. На това се дължат и множеството участъци с падащи камъни по път 

III-868 Кричим – Девин. 

Заблатявания 

Това са явления характерни за най-ниските части на речни долини с малки 

наклони. Заблатяванията са временни и се дължат на сезонните покачвания на 

водите. Частични участъци могат да бъдат засегнати в най-ниските части на реките 

Въча и Стара река в северните части от общината. 

1.2.5 Сеизмичност 

Територията на община Кричим попада в район с максимален интензитет 

на сеизмичните процеси от IX степен по скалата на Медвед-Шпонхиер-Карник с 

коефициент на земетръс Кс = 0,27 и максимално референтно ускорение на земната 

основа q = 0,11/95 годишен период на повтаряемост и q = 0,23/475 годишен период 

на повтаряемост. 

1.2.6 Инженерно-геоложки условия 

Територията на община Кричим предлага добри инженерно-геоложки 

условия за строителството на сгради и съоръжения. 

Условно на територията на общината могат да бъдат отделени три 

инженерно-геоложки района: 

І-ви Инженерно-геоложки район  

Заема северната част от община Кричим. Преобладават скални и 

полускални строителни почви, които са добри като земна основа за различните 

категории сгради и съоръжения. Същите са покрити с различна по мощност 

кватернерна /делувиално-елувиална/ покривка. 

Изчислителното натоварване е от порядъка на 0,15 – 0,20 – 0,30 МРа. 

Почвените води са на дълбочина по-голяма от 5,0 м. 

ІІ-ри Инженерно-геоложки район 

Обхваща териториите около реките,  където се разкриват алувиални 

отложения – чакъли, пясъци и глини. 

Изчислителното натоварване е от порядъка на 0,10 –0,15 -  0,25 МРа.  

Почвените води са на дълбочина 0,30 – 3,0 м, като при водообилни сезони 

са възможно временни заблатявания. 

ІІІ-ти Инженерно-геоложки район 
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Обхваща северните части на общината със планински терен.  

Строителство от всякакъв характер може да бъде изпълнено само след 

детайлно проучване, съобразяване с наклоните и тектониката на отделните 

територии.  
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1.3. Демографско развитие 

1.3.1 Брой и динамика на населението 

Община Кричим е сред малките общини в Пловдивска област. Тя е 

четиринадесета по големина (от общо 18 общини) според броя на населението в 

рамките на област Пловдив. С по-малък брой население от общ. Кричим са 

общините Брезово, Куклен, Перущица и Лъки.  

Фиг. 1 

Област Пловдив - Брой на населението по общини - 

2017 г.
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Източник: НСИ 

Според категоризацията на общините и населените места община Кричим с 

нейното землище е от 4-та категория1, град Кричим - от 3-та категория. 

        Таблица 1 

Община Кричим 

ЕКАТТЕ Населени места Категория 
Надморска 

височина* 

Землище 

(дка) 

Население - 

брой (2017 г.) 

PDV39 общ. Кричим 4 3 54895 7991 

39921 гр. Кричим 3 3 54895 7991 

* Надморска височина (групи):  1 - до 49 метра вкл.; 2 - 50-99 м. вкл.; 3 - 100-199 м. вкл.; 4 - 

200-299 м. вкл.; 5 - 300-499 м. вкл.; 6 - 500-700 м. вкл.; 7 - 700-999 м.вкл.; 8 - 1000 и повече м. 

Източник: НСИ, Единен класификатор на административно-териториалните и 

териториалните единици (ЕКАТТЕ), 2018 г.                              

В община Кричим по данни на НСИ, към 31.12.2017 г. живеят 7991 души 

(1.2% от населението на област Пловдив). Средната гъстота на населението -

 
1 НСИ, ЕКАТТЕ, 2018 г. 
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145.6 души/кв.км (2017 г.) е сред високите в областта, поради обстоятелството, че 

общината е със специфична структура (едно населено място).  

По данни на НСИ за периода 2001-2017 г. броят на населението на община 

Кричим бележи намаление - от 8544 д. на 7991 д., или с 553 д. (-0.4% 

средногодишен темп на намаление). Тенденция на намаление на населението се 

очертава и на ниво област (-0.4% общо за областта, в т.ч. за градовете на областта -

0.1%, за селата -1.3% - средногодишен темп на намаление), Южен централен район 

(съответно -0.8% общо, -0.4% в градовете, -1.5% в селата) и за страната (-0.7% 

общо, -0.3% в градовете, -1.6% в селата).  

Таблица 2 

Население на община Кричим 2001-2017 г. 

 2001 г. 2007 г. 2008 г.  2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Прираст  

2001-2017 г. 

                         общ ср.годишен 

 брой брой брой % 

Общ.Кричим 8544 8684 8650 8590 8463 8409 8317 8253 8190 8135 8077 7991 -553 -35 -0.4 

Обл.Пловдив 714779 705121 704057 701684 696300 683027 678860 678197 675586 673283 671573 669796 -44983 -2811 -0.4 

В градовете 512967 521564 522890 522436 519116 507407 506125 506913 506078 504338 504707 505310 -7657 -479 -0.1 

В селата 201812 183557 181167 179248 177184 175620 172735 171284 169508 168945 166866 164486 -37326 -2333 -1.3 

Южен центр. 

регион 1600824 1545785 1538142 1528220 1513510 1479373 1462348 1453619 1445836 1436216 1426064 1417432 -183392 -11462 -0.8 

В градовете 1023466 1019715 1019510 1015730 1007983 986715 978578 975486 970821 963187 959426 957162 -66304 -4144 -0.4 

В селата 577358 526070 518632 512490 505527 492658 483770 478133 475015 473029 466638 460270 -117088 -7318 -1.5 

Източник: НСИ 

Фиг. 2 

 

Източник: НСИ 

Преброяването на населението през 2011 г. не отчита съществени различия 

от текущата демографска статистика (около 50 д.). След 2011 г. не се наблюдават 

големи изменения в броя на населението на общината.  

По данни на ГД „ГРАО” населението на община Кричим към края на 2017 г. 

е 9215 души по постоянен адрес и 8409 души – по настоящ адрес, към 15.12.2018 г. -

9176 души по постоянен адрес и 8334 души – по настоящ адрес. Различията с 

данните на НСИ се дължат на методическия подход при регистрирането на 

населението и на временно отсъстващите лица. Информацията в системата се 

актуализира периодично, което позволява да се ползват и месечни данни през 

текущата година. От таблицата се вижда, че тенденцията на намаление на 
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населението на общината и областта според данните на НСИ се запазва и при 

данните на ГРАО. 

 

Паралено с националните преброявания на населението и на демографската 

статистика даннита на ГРАО са едни от най-достоверните данни за числеността на 

населението в селищата, общините, областите и другите административни единици. 

 

         Таблица 3 

Население на община Кричим 2001-2018 г. (брой) 
  2001 г. 2007 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 15.12.2018 г. 

Общ. Кричим                 

Постоянен адрес 9452 9530 9312 9278 9260 9226 9215 9176 

Настоящ адрес 9114 9036 8615 8577 8511 8460 8409 8334 

Обл. Пловдив 

Постоянен адрес 768020 755463 751288 750412 748918 747159 746640 745506 

Настоящ адрес 764186 742341 715272 714117 712720 708630 709032 707813 

Източник: ГД "ГРАО"  

Върху броя на населението отражение оказва неговото естествено и 

механично движение. Естественото възпроизводство на населението е фактор за 

демографската жизненост на населените места. Компонентите на естественото 

възпроизводство оказват влияние и върху възрастовата структура на населението. 

От равнището на раждаемостта се влияят и някои от специфичните възрастови 

контингенти, които са важни за обектите на образователната инфраструктура. 

 

Естественият прираст на населението се формира от раждаемостта и 

смъртността. Състоянието на раждаемостта е един от индикаторите за 

демографската характеристика на населените места и териториалните единици. 

Демографските данни на НСИ за 2017 г. показват, че в община Кричим броят на 

родените е 80 д. Коефициентът на раждаемост (брой родени на 1000 д. от 

населението) средно за общината през 2017 г. е 10.0‰, като за разглеждания период 

е в диапазона – от 9.0‰ (2016 г.) до 12.6‰ (2001 г.).  

 

В териториален аспект общината е с стойности на раждаемостта през 2017 г. над 

средните за страната (9.0‰), за област Пловдив (9.6‰) и за ЮЦР (9.1‰). Развитието на 

естественото възпроизводство на населението на общината по данни на НСИ се вижда от 

данните в таблица 4.  

 

Смъртността (в т.ч. коефициентът на смъртност) на населението е вторият 

основен компонент, формиращ естествения прираст на населението. През 

разглеждания период броят на умрелите лица в общината се движи в диапазона 97-

121 д. годишно (като през 2017 г. техният брой е 119 д.). Това формира коефициент 

на смъртност за периода в рамките на около 12-15‰, в т.ч. за 2017 г. 14.8‰ (за 
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страната – 15.5‰ през 2017 г., за област Пловдив – 14.7‰, за ЮЦР – 15.3‰). 

Данните от таблицата показват, че общата смъртност на населението на общината е 

сходна със средните стойности за областта, и близка, но по-ниска от тези за 

страната и района. 
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                 Таблица 4 

Естествен прираст на населението 

  2001 г. 2007 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
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  Брой 

Общ. 

Кричим 108 109 -1 92 106 -14 86 119 -33 77 97 -20 87 121 -34 73 113 -40 80 119 -39 

Обл. 

Пловдив 6239 9379 -3140 6996 9861 -2865 6484 9251 -2767 6636 9563 -2927 6668 9943 -3275 6363 9824 -3461 6410 9885 -3475 

Южен 

централен 

район 14104 20843 -6739 15029 21440 -6411 13401 19990 -6589 13450 20868 -7418 13424 21626 -8202 12976 21162 -8186 12897 21723 -8826 

Р България 68180 112368 -44188 75349 113004 -37655 66578 104345 -37767 67585 108952 -41367 65950 110117 -44167 64984 107580 -42596 63955 109791 -45836 

На 1000 души от населението - ‰ 

Общ. 

Кричим 12.6 12.7 -0.1 10.6 12.2 -1.6 10.4 14.4 -4.0 9.4 11.8 -2.4 10.7 14.8 -4.1 9.0 13.9 -4.9 10.0 14.8 -4.8 

Обл. 

Пловдив 8.7 13.1 -4.4 9.9 14.0 -4.1 9.6 13.6 -4.0 9.8 14.1 -4.3 9.9 14.7 -4.8 9.5 14.6 -5.1 9.6 14.7 -5.1 

Южен 

централен 

регион 8.8 13.0 -4.2 9.7 13.8 -4.1 9.2 13.7 -4.5 9.3 14.4 -5.1 9.3 15.0 -5.7 9.1 14.8 -5.7 9.1 15.3 -6.2 

Р България 8.6 14.2 -5.6 9.9 14.8 -4.9 9.2 14.4 -5.2 9.4 15.1 -5.7 9.2 15.4 -6.2 9.1 15.1 -6.0 9.0 15.5 -6.5 

Източник: НСИ 
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Естественият прираст на населението на общината е отрицателен, в 

диапазона между 0 и минус 5‰, като през 2017 г. той е -4.8‰. За сравнение средно 

за страната естественият прираст е -6.5‰ през 2017 г. в т. ч за градовете -4.0‰, за 

селата -13.5‰; за област Пловдив стойностите на показателя са съответно -5.1‰ – 

общо, -3.1‰ за градовете и -11.7‰ за селата в областта; за ЮЦР -6.2‰ - общо, за 

градовете -3.8‰, селата в района -11.1‰). Данните показват, че естественият 

прираст на населението на страната, района, областта и общината е отрицателен, 

като различията са в неговата интензивност – за общината той е с близки стойности 

до тези на населението на градското население.  

За равнището на раждаемостта и възпроизводството на населението основно 

значение оказват родилните контингенти и тяхната фертилност. Родилните 

контингенти в общината са 1720 (жени във възрастовата група 15-49 г., 2017 г.). 

Характерно е, че около 90% от ражданията се осъществяват от жените на възраст от 

15 до 34 години, които са 918 и са намалели спрямо 2007 г. с близо 15%. 

Намаляващият брой на родилните контингенти и на най-фетилната възрастова група 

от тях ще окаже влияние на възпроизводството на населението през следващите 

години. 

Фиг. 4 

Естествен прираст на населението (‰) 

2001-2017 г. 
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Източник: НСИ 

Механичното движение на населението на община Кричим показва, че 

броят на изселените лица е по-голям от този на заселените с неголеми стойности.  

През 2017 г. в общината са се заселили 81 д., а изселените са 128. Това 

формира отрицателен механичен прираст (-47 д.). През периода нето-миграцията е 

отрицателна в неголям диапазон, с изкл. на 2001 г.  

Характерна за област Пловдив е положителната нето-миграция през периода, 

дължаща се на по-високият дял на заселените в сравнение с този на изселените. 
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        Таблица 5 

Механичен прираст на населението в община Кричим (брой) 

  2001 г. 2007 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Общ. Кричим               

Заселени 252 93 49 52 71 88 81 

Изселени 158 112 80 95 92 106 128 

Механичен прираст 94 -19 -31 -43 -21 -18 -47 

Обл. Пловдив               

Заселени 17068 13211 10215 9780 11408 11220 12689 

Изселени 15477 11638 8111 9464 10436 9469 10991 

Механичен прираст 1591 1573 2104 316 972 1751 1698 

Източник: НСИ 

В сравнителен план, средните коефициенти за движение на населението на 

община Кричим съпоставени със съответните за област Пловдив и страната, 

показват че демографските параметри в общината имат специфични проявления.  

Фиг. 5 

Механичен прираст на населението на община Кричим (брой)

2001-2017 г.
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Източник: НСИ 

Механичният прираст е резултат от вътрешната и външната миграция. 

Вътрешната миграция на населението се отнася за мигриралите лица. Данните са 

получени въз основа на обработените съобщения за промяна на настоящия адрес на 

лицата в страната. Данните за външната миграция обхващат само лицата, които 

са декларирали пред административните власти промяната на своя настоящ адрес от 

страната в друга държава и от други държави в страната.  

1.3.2 Основни демографски структури 

Структура на населението по пол  

Половата структура на населението е с пропорции, които са близки, но по-

благоприятни от средните за областта и страната. Броят на жените в общината 
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(4068 д. – 2017 г.) е по-голям от този на мъжете (3923 д.), тъй като жените са с по-

висока средна продължителност на живота и с по-голям дял в по-високите 

възрастови групи. Броят на жените на 100 мъже е 103.7. Стойностите на показателя 

за област Пловдив са 107.9, За ЮЦР- 105.9 и за страната 106.0 (брой жени на 100 

мъже).  

       Таблица 6 

Структура на населението по пол в община Кричим 2001-2017 г. 

  2001 г. 2007 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Общ. Кричим               

мъже 4192 4206 4085 4042 4014 3978 3923 

жени 4352 4478 4168 4148 4121 4099 4068 

бр.жени/100 мъже 103.8 106.5 102.0 102.6 102.7 103.0 103.7 

Обл. Пловдив               

мъже 345720 339242 327127 325608 324213 323157 322158 

жени 369059 365879 351070 349978 349070 348416 347638 

бр.жени/100 мъже 106.8 107.9 107.3 107.5 107.7 107.8 107.9 

Източник: НСИ 

Таблица 7 

Население към 31.12.2017 г. по възраст и пол (брой) 

Възрастови групи общо мъже жени 

общ. Кричим 7991 3923 4068 

0-4 389 191 198 

5 - 9 427 219 208 

10 - 14 477 224 253 

15 - 19 458 227 231 

20 - 24 434 224 210 

25 - 29 493 258 235 

30 - 34 519 277 242 

35 - 39 531 283 248 

40 - 44 543 286 257 

45 - 49 605 308 297 

50 - 54 547 301 246 

55 - 59 566 295 271 

60 - 64 512 254 258 

65 - 69 459 187 272 

70 - 74 376 151 225 

75 - 79 308 121 187 

80 - 84 218 78 140 

85 - 89 100 30 70 

90 - 94 26 9 17 

95 - 99 3 0 3 

Източник: НСИ 

Възрастова структура  

За периода 2001-2017 г. настъпват изменения във възрастовата структура, 

изразяващи се в застаряване на населението на общината. 
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Източник: НСИ 

– През 2001 г. под 15-годишна възраст са били 1554 д. – 18.2% от населението на 

общината. През 2017 г. техният брой намалява на 1293 д. – 16.2%). 

– На фона на общото намаление на населението намаляват и контингентите във 

възрастовата група 15-64 години от 5726 д. (67.0%) през 2001 г. на 5208 д. 

(65.2%) през 2017 г., които са основен източник за формиране на работната сила 

в общината. 

– Населението над 65 години намалява като абсолютен брой, но като относителен 

дял нараства (1264 д. – 14.8% през 2001 г.; 1490 д. – 18.6% през 2017 г.). 

Населението на община Кричим, независимо от процеса на застаряване, е с 

по-благоприятна възрастова структура в сравнение с това на област Пловдив, ЮЦР 

и страната. 
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Таблица 8 

Структура на населението в община Кричим по основни възрастови групи 2001-2017 г. 

  2001 г. 2007 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

 0-14г. 15-64г. 65+ 0-14г. 15-64г. 65+ 0-14г. 15-64г. 65+ 0-14г. 15-64г. 65+ 0-14г. 15-64г. 65+ 0-14г. 15-64г. 65+ 0-14г. 15-64г. 65+ 

Брой 

Общ.Кричим 1554 5726 1264 1552 5771 1361 1423 5403 1427 1389 5355 1446 1364 5309 1462 1326 5270 1481 1293 5208 1490 

Обл.Пловдив 104267 490454 120058 92362 489855 122904 94064 451471 132662 94950 445899 134737 95726 440867 136690 96530 437524 137519 97340 434143 138313 

Южен 

централен 
район 247086 1093862 259876 208890 1071082 265813 201528 969756 282335 201714 956966 287156 202004 942562 291650 202381 929952 293731 203427 918210 295795 

Р България 1181356 5374224 1335515 1023409 5293641 1323188 996144 4831866 1417667 998196 4763673 1440329 998206 4693792 1461786 1001019 4628724 1472116 1004376 4563750 1481908 

Относителен дял - % 

Общ.Кричим 18.2 67.0 14.8 17.9 66.5 15.6 17.2 65.5 17.3 17.0 65.4 17.6 16.8 65.4 18.0 16.4 65.3 18.3 16.2 65.2 18.6 

Обл.Пловдив 14.6 68.6 16.8 13.1 69.5 17.4 13.9 66.6 19.6 14.1 66.0 19.9 14.2 65.5 20.3 14.4 65.1 20.5 14.5 64.8 20.7 

Южен 
централен 
район 15.4 68.4 16.2 13.5 69.3 17.2 13.9 66.7 19.4 14.0 66.2 19.8 14.1 65.6 20.3 14.2 65.2 20.6 14.4 64.8 20.8 

Р България 15.0 68.1 16.9 13.4 69.3 17.3 13.7 66.7 19.6 13.9 66.1 20.0 14.0 65.6 20.4 14.1 65.2 20.7 14.2 64.8 21.0 

Източник: НСИ 
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Разпределението на населението на общината във възрастовите групи под, 

във и над трудоспособна възраст през 2017 г. по данни на НСИ е както следва: 

1389 д. – 17.4% (под трудоспособна възраст), 4846 д. – 60.6% (във трудоспособна 

възраст) и 1756 д. – 22.0% (над трудоспособна възраст). В сравнение с областта и 

страната, различия се наблюдават по отношение на населението в подтрудоспособна 

възраст (което е по-голям дял от населението на общината, спрямо областта и 

страната) и надтрудоспособното население (което е с по-нисък относителен дял в 

сравнение с областта и страната). Делът на трудоспособните контингенти е сходен с 

този на областта и страната (60.6% - за община Кричим, 60.6% - за област Пловдив 

и 60.3% - за страната). 

       Таблица 9 

Население под, във и над трудоспособна възраст в община Кричим - 2017 г. 

Възрастови групи Общо В градовете В селата 

  Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени 

  Брой 

Община Кричим 7991 3923 4068 7991 3923 4068 0 0 0 

Под трудоспособна възраст 1389 679 710 1389 679 710 0 0 0 

В трудоспособна възраст 4846 2609 2237 4846 2609 2237 0 0 0 

Над трудоспособна възраст 1756 635 1121 1756 635 1121 0 0 0 

Област Пловдив 669796 322158 347638 505310 241147 264163 164486 81011 83475 

Под трудоспособна възраст 103094 53135 49959 79578 40942 38636 23516 12193 11323 

В трудоспособна възраст 405760 210690 195070 312927 160073 152854 92833 50617 42216 

Над трудоспособна възраст 160942 58333 102609 112805 40132 72673 48137 18201 29936 

Р България 7050034 3422409 3627625 5181755 2494068 2687687 1868279 928341 939938 

Под трудоспособна възраст 1065993 548236 517757 797889 410025 387864 268104 138211 129893 

В трудоспособна възраст 4248503 2233566 2014937 3218503 1663335 1555168 1030000 570231 459769 

Над трудоспособна възраст 1735538 640607 1094931 1165363 420708 744655 570175 219899 350276 

  Относителен дял - % 

Община Кричим 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Под трудоспособна възраст 17.4 17.3 17.5 17.4 17.3 17.5 0.0 0.0 0.0 

В трудоспособна възраст 60.6 66.5 55.0 60.6 66.5 55.0 0.0 0.0 0.0 

Над трудоспособна възраст 22.0 16.2 27.5 22.0 16.2 27.5 0.0 0.0 0.0 

Област Пловдив 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Под трудоспособна възраст 15.4 16.5 14.4 15.7 17.0 14.6 14.3 15.1 13.6 

В трудоспособна възраст 60.6 65.4 56.1 62.0 66.4 57.9 56.4 62.5 50.6 

Над трудоспособна възраст 24.0 18.1 29.5 22.3 16.6 27.5 29.3 22.4 35.8 

Р България 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Под трудоспособна възраст 15.1 16.0 14.3 15.4 16.4 14.4 14.4 14.9 13.8 

В трудоспособна възраст 60.3 65.3 55.5 62.1 66.7 57.9 55.1 61.4 48.9 

Над трудоспособна възраст 24.6 18.7 30.2 22.5 16.9 27.7 30.5 23.7 37.3 

Източник: НСИ 

 

Структурните съотношения по пол са в съответствие с нормативните 

изисквания за трудоспособната възраст при мъжете и жените, което дава 

дифенцирани показатели, т.е. мъжете преобладават в трудоспособната възраст и 
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съответно са с по-малък дял сред населението над трудоспособна възраст в 

сравнение с жените.  

           Фиг.7 
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Източник: НСИ 

Намаляващият брой на населението на община Кричим се отразява на 

контингентите от лица в училищна възраст. Това рефлектира и върху 

функционирането на училищната мрежа. Подобна констатация се подкрепя от 

статистическите данни за специфичните възрастови групи от населението. Такива 

са групите (2017 г.): 

– от 0 до 2 годишна възраст – 233 д.; 

– от 3 до 6 годишна възраст – 317 д.; 

– от 7 до 14 годишна възраст – 743 д.; 

– от 15 до 18 годишна възраст – 384 д.  

        Таблица 10 

Структура на населението по специфични възрастови групи 2001-2017 г.(брой) 

  2001 г. 2017 г. 

 Общо  Възрастови групи Общо  Възрастови групи 

  население 0-2 3-6 7-14 15-18 население 0-2 3-6 7-14 15-18 

Общ. Кричим 8544 295 323 936 513 7991 233 317 743 384 

Обл. Пловдив 714779 17938 22344 63985 38516 669796 19528 26630 51182 23736 

Южен централен р-н 1600824 41021 52063 154002 91630 1417432 39701 54439 109287 52032 

Р България 7891095 201134 252901 727321 426159 7050034 194778 269617 539981 254338 

Източник: НСИ 

Тенденция на намаляване на броя на населението в някои от специфичните 

възрастови групи е характерна и за областта и страната.  

Общият коефициент на възрастова зависимост за общината е 53.4%, т.е. 

на 100 лица във възрастовата група 15-64 навършени години се падат 53 лица под 15 

и на 65 и повече години. Това съотношение е сходно със средното за област 

Пловдив (54.3%), за ЮЦР (54.4%) и за страната (54.5%).  
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Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез 

коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между 

броя на влизащите в трудоспособна възраст (15-19 г.) и броя на излизащите от 

трудоспособна възраст (60-64 г.). За общината това съотношение е 89.5 (100 лица, 

излизащи от трудоспособна възраст, се заместват от 89.5 влизащи в трудоспособна 

възраст - 2017 г.). За страната коефициентът на демографско заместване през 2017 г. 

е 64.2, за ЮЦР – 62.4, за област Пловдив – 67.1. 

         Фиг. 8 
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Източник: НСИ 

Образователна структура  

Структурата на населението по образователен ценз се наблюдава при 

преброяванията. Към 1.02.2011 година броят на лицата с висше образование е 

625 д., или 8.0% от населението на 7 и повече години. В сравнение с предходното 

преброяване относителният дял на висшистите се увеличава с 2.7 процентни пункта.   

          Таблица 11 

Структура на населението по образование - 1992-2001-2011 г. 

Години 

Население 

на 7 и 

повече 

години 

Висше 

(университетско 

и колежанско)  

Средно Основно 

Начално и 

незавършено 

начално 

Никога не 

посещавали 

училище 

Непоказано 

Д
ет

е 
(д

о
 7

 г
о

д
и

н
и

 в
к
л
.,

 о
щ

е 
н

е 

п
о

се
щ

ав
а 

у
ч

и
л
и

щ
е)

 

Брой 

1992 г.  7909 337 2131 2690 2472 279    

2001 г. 7891 419 2391 2429 2412 227 13   

2011 г. 7764 625 2863 2170 1901 167  38 

Относителен дял - % 

1992 г.  100.0 4.3 26.9 34.0 31.3 3.5    

2001 г. 100.0 5.3 30.3 30.8 30.6 2.9 0.1   

2011 г. 100.0 8.0 36.9 27.9 24.5 2.2  0.5 
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Източник: НСИ, преброявания на населението 

Данните показват, че 36.9% (2863 д.) от населението на община Кричим на 7 

и повече години е със средно образование, като за последните десет години 

увеличението е с 6.6 процентни пункта. С основно образование са 2170 д. – 27.9%. 

Начално и незавършено начално образование имат 24.5% (1901 д.) от жителите на 

общината, а 167 души (2.2%) никога не са посещавали училище и са неграмотни. 

Най-голям е делът на лицата със средно и с основно образование в общината. 

Ромското население в общината е с по-нисък образователен ценз, което е 

характерно и за страната като цяло.  
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Източник: НСИ, преброявания на населението 

Етническа структура  

Етническата структура на населението, както и образователната, се 

наблюдава при преброяванията. Лицата, които са се възползвали от правото на 

доброволен отговор на въпроса за етническо самоопределение, са 97.3% от 

населението на общината (средно за област Пловдив – 90.8%, за ЮЦР – 89.2%, 

страната – 90.7%).  

От отговорилите на доброволния въпрос за етническа принадлежност в 

община Кричим, при преброяването на населението през 2011 г., от българската 

етническа група се самоопределят 56.9% от населението на общината (87.1% за 

област Пловдив, 79.8% за ЮЦР и 84.8% за страната). Българската етническа група 

обхваща 4652 д. от лицата, доброволно декларирали етническото си 

самоопределение. От турската етническа група са се самоопределили 20.1% – 

1646 д. Ромският етнос към наброява 564 души с относителен дял 6.9%, според 

самоопределението на лицата. Към други етнически групи са се самоопределили 44 

души, или 0.5%. Не се самоопределят 1279 д. или 15.6% от населението на 
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общината. По-голяма част от лицата, които не се самоопределят вероятно се дължи 

на ромската етническа група, която при предходното преброяване на населението през 2001 

г. е 18.9% от населението. 

  

     Таблица 12 

Население по етническа група в община Кричим - 2011 г. 

  
Брой лица, отговорили на 

доброволния въпрос за 

етническа принадлежност            

общо 

Етническа група 
Не се 

самоопределят 

  
българска турска 

ромска 

(циганска) 
друга   

Брой 

Общ. Кричим 8185 4652 1646 564 44 1279 

Обл. Пловдив 620373 540303 40255 30202 3985 5628 

Южен централен р-н 1319713 1053320 173984 68185 9578 14646 

Р България 6680980 5664624 588318 325343 49304 53391 

Относителен дял - % 

Общ. Кричим 100.0 56.9 20.1 6.9 0.5 15.6 

Обл. Пловдив 100.0 87.1 6.5 4.9 0.6 0.9 

Южен централен р-н 100.0 79.8 13.2 5.2 0.7 1.1 

Р България 100.0 84.8 8.8 4.9 0.7 0.8 

Източник: НСИ, преброяване на населението 

1.3.3 Основни изводи. Тенденции в демографското развитие 

• Демографското развитие на общината е подобно на повечето общини, 

разположени в полупланинските и планинските райони на страната.  

• Броят на населението на общината е с тенденция на намаление, с по-нисък 

интензитет през последните години.  

• Очертаните тенденции в естественото движение на населението бележат 

възпроизводство с отрицателен естествен прираст.  

• Налице е намаление на родилните контингенти и на най-репродуктивната 

възрастова група от тях (15-34 г.) (обща тенденция за страната и областта).   

• Нето-миграцията е с неголямо отрицателно салдо, по-изявена е временната 

трудова миграция, свързана с пазара на труда.  

• Структурата на населението по пол е сравнително балансирана. 

• Наблюдава се тенденция на постепенно застаряване на населението на 

общината (характерна и за областта, ЮЦР и страната). 

• Възпроизводството на трудоспособното население е по-благоприятно от 

средното ниво за областта – 100 лица излизащи от трудоспособна възраст в 

община Кричим се заместват от 90 д. (средно за област Пловдив – 67 д., за 

ЮЦР – 62, за страната  – 64 д.).  

• Образователният ценз на населението на общината е под средното ниво за 

областта и страната.  
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• В етническата структура на населението (според доброволното 

самоопределение на населението) основни етнически групи в общината са 

българската, турската и ромската (циганската), като българският етнос е 

доминиращ.  

1.3.4 Икономическа активност на населението 

Икономически активното население определя параметрите на работната 

сила. Данните на НСИ показват, че общият брой на икономически активните лица в 

общината във възрастовата група над 15 г. през 2017 г. е 3153 д. (47.1% от 

населението в същата възрастова група), а на икономически неактивните лица – 

3545 д. (52.9%). За сравнение за страната стойностите на показателя са съответно 

54.3% (икономически активни лица от населението на 15 и повече години) и 45.7% 

(икономически неактивни лица), за ЮЦР – 52.9% и 47.1%, за област Пловдив също 52.9 и 

47.1%.  

Разпределението на икономически активните лица по данни на НСИ е представено в 

таблица 13 и фиг. 10. 

       Таблица 13 

Население на 15 и повече години по икономическа активност – 2017 г. 

  
Население на 15 и 

повече години 

Икономически 

активни 

  брой брой отн.дял - % 

Община Кричим 6698 3153 47.1 

Област Пловдив 572456 302681 52.9 

Южен централен район 1214005 641629 52.9 

Р България 6045658 3282740 54.3 

Източник: НСИ 

В категорията на икономически активното население от значение е броят на 

заетите лица. Структурата на икономически активното население се определя от 

броя (съответно относителния дял) на заетите и безработните лица.  

         Фиг. 10 

 

Източник: НСИ 
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Броят на наетите лица е един от индикаторите за състоянието на 

икономиката. В община Кричим през 2018 г. в икономиката са наети общо 1350 д.  

С най-висок дял са наетите в индустрията. На второ място по дял на наетите 

са услугите. В селското, горското и рибното стопанство наетите лица са с най-малък 

дял в общата заетост.  

Таблица 14 

Относителен дял на заетите лица по икономически сектори  - 2017 (%) 

Икономичеки сектори 

Относителен дял от 

заетостта  

Селско, горско и рибно стопанство 6.1 

Индустрия 28.1 

Услуги 65.8 

Източник: НСИ 

Според социологическо проучване на НСИ по области и общини, 

ежедневните трудови пътувания на 1000 заети в община Кричим са 112.8, в т.ч. 

115.7 за мъжете и 109.6 за жените. Стойностите на показателя за страната са 

съответно 126.5 – общо, 144.0 – мъже и 107,1 – жени, за област Пловдив – 150.4 – 

общо, 165.9 – мъже и 133.1 – жени. 

Безработица 

По отношение на коефициента (равнището) на регистрираната 

безработица към края на 2020 г. (8.7%) е с 3 процентни пункта (п.п) пъти по-високо 

спрямо средното за област Пловдив (5.7%) и с 2 п.п по-високо от средното за 

страната. Броят на регистрираните безработни лица е 275. Безработните младежи до 

29 г. са 34 или 12.4% от общия брой на безработните.  

Таблица 15 

Равнище на безработица към 31.12. 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Община Кричим 20 22.5 22.9 24.3 22.8 17.3 13.8 11.4 8.2 8.7 

Област Пловдив 8.4 9.7 10.1 9.6 8.4 6.7 5.6 4.7 4.7 5.7 

Р България 9.7 11.1 11.3 11.2 10.1 8.7 7.2 6.2 6.3 6.7 

Източник: Агенцията по заетостта 

В структурата на безработните лица по възраст в община Кричим с най-висок 

дял са лицата над 55 години .  
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Фиг. 11 

Динамика на равнището на безработица  
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Източник: Агенцията по заетостта 

Основни изводи и тенденции на развитие на пазара на труда  

▪ Състоянието на пазара на труда е в зависимост от социално-

икономическото развитие на общината;  

▪ Кризата Ковид-19 оказва влияние върху заетостта и равнището на 

безработица, като поставя нови предизвикателства пред пазара на труда;  

▪ Икономически активното население е с по-нисък дял от икономически 

неактивното, поради стеснения пазар на труда и ограничени 

възможности за заетост;  

▪ В структурата на общия брой на наетите лица не се очертават 

съществени изменения през проследните години. 

1.4. Икономическо развитие 

1.4.1 Обща характеристика и тенденции в икономическото развитие на 

общината  

Анализът на стопанската дейност е извършен на базата на информация от 

НСИ, и др. устройствени проучвания. Данните от таблица 1 показват 

икономическите резултати за 2017 г. За характеризиране на икономиката са 

анализирани показатели на за вида на регистрираните предприятия в зависимост от 

броя на заетия персонал.  
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       Таблица 1 

Икономически показатели на нефинансовите предприятия по групи предприятия според броя 

на заетите в община Кричим – 2017 г. 

Групи предприятия 

според заетите в тях 
лица 

Предприятия 
Произведена 
продукция1 

Приходи 

от 
дейността 

Нетни 

приходи от 
продажби 

Разходи за  
дейността 

Печалба Загуба 
Заети 
лица2 

Наети 
лица2 

ДМА 

  Брой Хиляди левове Брой Хил.лв 

Община Кричим 213 40809 58118 55173 55500 4609 2382 1132 954 32516 

Микро до 9 заети 197 .. .. .. .. .. 340 365 198 8782 

Малки от 10 до 49 14 15638 19441 18006 18348 1165 .. 346 339 14109 

Средни от 50 до 249 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Големи над 250 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

1 Показателят е изчислен по методология на Структурна бизнес статистика. 

2 Данните са изчислени в еквивалент на пълна заетост. 

(..) Конфиденциални данни. 

Източник: НСИ 

 

В общината през 2017 г. са регистрирани 213 броя предприятия. Обликът на 

общинската икономика дават микро-, и малките предприятия като най-голям е делът 

на фирмите, занимаващи се с търговия, следвани от тези в транспорта, селското, 

горско и рибно стопанство. Относително по-голям дял имат и фирмите, занимаващи 

се с хотелиерство и ресторантьорство и строителство. Микропредприятията в 

общината със заети до 9 д. (197 бр., 2017 г.) съставляват 92.5%  от общия брой на 

предприятията в нефинансовия сектор (средно за област Пловдив 92.0% и за 

страната 92.6%). Малките предприятия в общината със заети от 10 до 49 д. са 14 бр. 

(6.6%), а средни и големи предприятия са 1% от общият брой на предприятията в 

нефинасовия сектор.  
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Таблица 2 

Икономически показатели на нефинансовите предприятия в община Кричим по икономически дейности - 2017 г. 

 Икономически дейности (А 38) 
Предприятия 

Произведена 

продукция1 

Приходи от 

дейността 

Нетни 

приходи от 

продажби 

Разходи за  

дейността 
Печалба Загуба 

Заети 

лица2 

Наети 

лица2 
ДМА 

  Брой Хиляди левове Брой Хил.лв 

Община Кричим 213 40809 58118 55173 55500 4609 2382 1132 954 32516 

Селско, горско и рибно стопанство 12 1910 2812 1855 2454 417 .. 69 56 6067 

Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия 8 .. .. .. .. .. - 65 58 .. 

Производство на текстил и облекло; обработка на кожи; 

производство на обувки и други изделия от обработени кожи без 

косъм 3 3744 3828 3817 .. .. .. .. .. .. 

Производство на дървен материал, хартия, картон и изделия от тях 

(без мебели); печатна дейност 4 2006 2509 2268 2424 77 - 46 44 1580 

Производство на химични продукти .. .. .. .. .. .. - .. .. .. 

Производство на изделия от каучук, пластмаси и други неметални 

минерални суровини .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Производство на основни метали и метални изделия, без машини и 

оборудване .. .. .. .. .. .. - .. - - 

Производство на машини и оборудване, с общо и специално 

предназначение .. .. .. .. .. ..   .. .. .. 

Производство на мебели; производство, некласифицирано другаде; 

ремонт и инсталиране на машини и оборудване .. .. .. .. .. .. - .. - - 

Строителство 7 .. .. .. .. 55 .. 35 .. 312 

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 101 2809 17464 17353 16939 560 63 234 150 1570 

Транспорт, складиране и пощи 18 4630 4890 4638 4505 431 80 84 76 2732 

Хотелиерство и ресторантьорство 9 94 191 191 168 23 - 13 7 .. 

Дейности в областта на информационните технологии и 

информационни услуги .. .. .. .. .. .. - .. .. - 

Операции с недвижими имоти 6 198 198 196 310 27 .. 16 12 2748 

Юридически, счетоводни, архитектурни и инженерни дейности, 

технически изпитания и анализи; консултантски дейности по 

управление 10 152 217 216 143 69 - 14 7 .. 

Рекламна и ветеринарномедицинска дейност; други професионални 

дейности .. .. .. .. .. .. .. .. .. - 

Административни и спомагателни дейности .. .. .. .. .. .. - .. .. - 

Хуманно здравеопазване 10 427 431 426 302 118 - 19 5 80 

Други дейности, некласифицирани другаде 13 99 119 107 68 50 - 14 .. .. 

1 Показателят е изчислен по методология на Структурна бизнес статистика. 2 Данните са изчислени в еквивалент на пълна заетост. (..) Конфиденциални данни. 

Източник: НСИ 
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Промишленият сектор е представен предимно от преработваща 

промишленост, важен дял в местната икономика заема и отрасълът на услугите. 

По отношение на общия брой заети в регистрираните нефинансови 

предприятия през 2017 г. се запазва високият дял на заетите лица в услугите, 

следвани от индустрията. Най-малък е броят и делът на заетите в аграрния сектор и 

горското стопанство.  

        Фиг. 1  

Заети лица по икономически сектори  - 2017 г.

6.1%

28.1%

65.8%

Селско, горско и рибно

стопанство

Индустрия

Услуги

 

Източник: НСИ 

Предприемаческата активност в община Кричим, представена чрез 

количествения статистически показател - брой на нефинасовите предприятия на 1000 

души от населението (27 регистрирани предприятия на 1000 жители през 2017 г.) е под 

средното ниво за областта (54 предприятия на 1000 жители и страната – 49 бр.).  

През 2017 г. най-голям е броят на фирмите, които са ангажирани с търговия, 

ремонт на автомобили и мотоциклети (47.4% от всички предприятия в общината, 

2017 г.). На второ място е транспорта – 8.5%. Предприятията в селското, горското и 

рибното стопанство съставляват 5.6% от всички предприятия в общината. Фирмите в 

строителството са 7 бр. (3.3%). Предприятията в преработващата и друга 

промишленост, в производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и 

на газообразни горива не могат да бъдат определени количествено, тъй като част от 

икономическите дейности са класифицирана информация.  

В икономическия профил на общината са представени сектори и икономически 

дейности (отрасли), за които са налице определени ресурси и традиции в развитието 

им – главно предприятия в сферата на търговията, транспорта, селското, горското и 

рибно стопанство, преработващата промишленост. 

Стойността на произведената продукция в община Кричим през 2017 г. е 40809 

хил.лв. (0.3% от произведената продукция в област Пловдив).  

Дълготрайните материални активи (ДМА) в общината през 2017 г. са 

32516 хил.лв. 
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Фиг. 2 

 

Източник: НСИ  

Нетните приходи от продажби на 1 жител (в хил.лв.) в общината през 2017 г. 

по данни на НСИ са 8.02. За периода 2010-2017 г. те бележат нарастване. За 

сравнение средните стойности на показателя за област Пловдив са близо 4 пъти по-

високи. 

       Таблица 3 

Нетни приходи от продажби на един жител (хил.лв.) 

  2010 г. 2011 г. 2012 г.  2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Община Кричим 5.96 6.56 6.66 7.11 7.81 7.95 8.02 

Област Пловдив 22.49 24.91 27.53 28.58 29.71 32.98 34.22 

Р България 25.11 28.88 30.66 31.33 32.65 35.04 35.02 

Източник: НСИ 

         Фиг. 3 

Нетни приходи от продажби на един жител 

(хил.лв.)

2010 г. 5.96 22.49

2011 г. 6.56 24.91

2012 г. 6.66 27.53

2013 г. 7.11 28.58

Община Кричим Област Пловдив
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Източник: НСИ 

В сравнителен план произведената продукция на човек от населението в 

община Кричим (551 хил.лв/човек, 2017 г.) е под средната за област Пловдив (2227 

хил.лв/човек).  

Произведената продукция на зает в община Кричим през 2017 г. е 3695 хил.лв. 

За сравнение средно за областта произведената продукция на един зает е 6942 хил.лв.  

1.4.2. Инвестиционна активност и атрактивност 

Инвестициите са важни за устойчивото общинско икономическо развитие. 

Модернизирането на съществуващата и изграждането на нова инфраструктура е от 

значение за социално-икономическото развитие на Кричим и особено инвестициите в 

публичния сектор, които подобряват транспортните, енергийните, комуникационните 

мрежи и създават по-добри условия на живот на местното население, но не са 

директно свързани с получаване на максимален доход и възвръщаемост. 

Разходите за дълготрайни материални активи (ДМА) в община Кричим през 

2017 г. възлизат на 6509 хил.лв (0.4% от тези на обл. Пловдив). 

Таблица 4 

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през 2017 г. по икономически 

дейности1  (Хил. левoве) 

Икономически дейности (А10 / А11) 
Обл. 

Пловдив 

Общ. 

Кричим 

Общо 1684281 6509 

Селско, горско и рибно стопанство 88994 696 

Добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води; канализационни 

услуги, управление на отпадъци и възстановяване 
718899 4062 

в т.ч. Преработваща промишленост 599982 4062 

Строителство 97397 .. 

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; 

хотелиерство и ресторантьорство  
470676 398 

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 9083 - 

Финансови и застрахователни дейности 8076 - 

Операции с недвижими имоти 129785 - 

Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни 

дейности 
68094 - 

Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална дейност  77359 .. 

Други услуги 15918 .. 

1) Вкл.  закупуване на земя. (..) Конфиденциални данни. (-) Няма случай. 

Източник: НСИ 

Най-голям дял в разходите за ДМА имат тези в преработващата 

промишленост, следвани (със значително по-малък размер) от тези в първичния 

сектор на икономиката (селско, горско и рибно стопанство) и търговията, 

хотелиерството и ресторантьорството. 
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От проведеното от НСИ годишно статистическо наблюдение за  

чуждестранните преки инвестиции (ЧПИ) в предприятията от нефинансовия сектор 

през 2017 г. ЧПИ в община Кричим възлизат на 122.3 хил.евро. 

Увеличаването на вътрешните и външните инвестиции в общината създава 

възможности за привличане на заинтересовани предприемачи и за създаване на 

благоприятна бизнес среда.  

1.4.3. Анализ на развитието по сектори 

1.4.3.1 Селско стопанство 

Селското стопанство е традиционен икономически отрасъл в общината и 

източник на доходи за населението. Представено е от подотраслите растениевъдство 

и животновъдство.  

Земеделските територии заемат 36.0% от територията на община Кричим по 

данни на НСИ. 

От регистрираните земеделски стопанства по данни на МЗХГ - ОД 

„Земеделие” Пловдив, близо ½ (53.2%) са стопанствата с ИЗП до 10 дка (74 бр.), 

следвани от тези с размер на ИЗП от 10 до 20 дка (31 бр. – 22.3% от земеделските 

стопанства в общината). С ИЗП от 20 до 50 дка са 23 стопанства (16.5%), с 50 до 100 

дка са 10 стопанства (7.2%) и едно стопанство е с ИЗП над 100 дка. Средната ИЗП за 

община Кричим е 12.1 дка (68.2 за област Пловдив и 101.2 дка за страната), което е 

една от предпоставките за малкият брой стопанства с над 100 дка ИЗП. 

       Таблица 5 

Разпределение на земеделските стопанства по размер на ИЗП за 2018 г. 

5.0- 9.9 дка 10.0 - 19.9 дка 20.0 - 49.9 дка 50.0 - 99.9 дка Над 100 дка 

74 31 23 10 1 

Източник: ОД "Земеделие" - Пловдив 

По данни на НСИ, видовете територии (в хил.дка) в общината са представени 

на фиг. 3.4. От земеделските територии 80% е обработваема земя. Горските 

територии заемат 51.8% от общата територия на общината.  
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Фиг. 4 

Община Кричим - Вид територии 
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Източник: ОД "Земеделие" - Пловдив 

Използваната земеделска площ от регистрираните земеделски стопани по 

години и видове стопанства според юридическия им статут са представени в 

таблица3.6. От таблицата се вижда, че за периода 2011-2018 г. ИЗП се характеризира 

с динамика, като нараства от 136.5 ха на 346.5 ха.  

По юридически статут преобладават физическите лица, които обхващат 94.3% 

от всички регистрирани земеделски стопанства през 2018 г. с 65.5% от общата ИЗП. 

Регистрирани през 2018 г. са също така 2 бр. ЕТ, 3 бр. ЕООД и 4 бр. ООД с място на 

дейност в общината. Те включват 34.5% от общата ИЗП, като с най-много ИЗП сред 

тях са стопанствата – ООД. 

        Таблица 6 

Използвана земеделска площ от регистрирани земеделски стопани с място на дейност 

община Кричим, по години, в т.ч. по брой и видове стопанства по юридически статут - 

2011-2018 г. 

Година / Вид стопансто ЕТ ЕООД ООД 
Физически 

лица 
Общо 

2011 
обработваема площ (ха) 0.9863 10.1312 0 125.3849 136.5024 

брой стопанства 4 2 0 134 140 

2012 
обработваема площ (ха) 0.2249 10.9308 0 134.1781 145.3338 

брой стопанства 2 3 0 112 117 

2013 
обработваема площ (ха) 10.0048 1.2383 0 142.8465 154.0896 

брой стопанства 2 3 0 120 125 

2014 
обработваема площ (ха) 6 9.6584 0 248.7068 264.3652 

брой стопанства 1 3 0 121 125 

2015 
обработваема площ (ха) 6.12 70.9783 0 162.7365 239.8348 

брой стопанства 1 2 0 141 144 

2016 
обработваема площ (ха) 6.12 95.5366 51.2048 162.3556 315.217 

брой стопанства 1 3 2 152 158 
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Година / Вид стопансто ЕТ ЕООД ООД 
Физически 

лица 
Общо 

2017 
обработваема площ (ха) 6.6449 75.0482 83.4712 247.6858 412.8501 

брой стопанства 2 2 4 160 168 

2018 
обработваема площ (ха) 6.6449 24.1895 88.8525 226.843 346.5299 

брой стопанства 2 3 4 148 157 

Източник: ОД "Земеделие" - Пловдив 

Арендаторите на земеделска земя в общината за периода 2011-2018 г. варират 

в широк диапазон - от 22 бр. през 2015 г. до 2 бр. през 2013 г., а през годините 2011 г. 

и 2018 г. няма арендуване на земеделски земи в общината. 

         Таблица 7 

Община Кричим - Брой арендатори по години (2011-2018 г.) 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

0 14 2 3 22 8 5 0 

Източник: ОД "Земеделие" - Пловдив 

Растениевъдството е основен подотрасъл на селското стопанство в община 

Кричим. 

В структурата на засетите площи в общината най-голям дял имат зърнено-

житните култури (предимно пшеница, ечемик, царевица за зърно, тритикале) и 

маслодайните (слънчоглед). Зърнените култури заемат 38.2% от площите (2018 г.), а 

маслодайните – 26.6%.  

Зеленчукопроизводството е представено от производство на картофи, домати, 

дини, пъпеши, пипер, чесън, зеле, краставици. Зеленчуците заемат общо 11.9% от 

площите. 

От овощните насаждения традиционни за общината са ябълки, праскови, 

череши, сливи, круши. Овощията заемат 23.3% от площите. 

         Таблица 8 

Площи от основни видове земеделски култури в община Кричим, по години, от 

оперативна информация - 2011-2018 г. 

Култура 
Площи, дка 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Зърнени култури 

Пшеница   250 770 1022 900 320 980 900 

Ечемик             200 200 

Тритикале           150     

Царевица за зърно 85 80 290   240 290     

Фасул 35   18 13 20 28 5 8 

2. Маслодайни култури 

Слънчоглед     550 430 290 710   770 

3. Зеленчуци 

Домати 110 35 55 42 80 70 85 64 

Пипер 8 10 30 18 10 5 15 9 
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Култура 
Площи, дка 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Картофи 75 20 95 35 10 35 20 190 

Дини 6   22 12 10 4 5 26 

Пъпеши 4   2   2   4 17 

Краставици     30   30   30   

Корнишони       2         

Чесън зрял               25 

Патладжан     6 9   6     

Зеле 67   35 28 15 20 15 15 

4. Плодове 

Ябълки 893 528 560 560 560 560 560 482 

Праскови 35 35* 90 90 90 90 90 112 

Сливи         10 10 10 65 

Череши 321 321 321 321 321 321 321 424* 

Круши               15 

Забележка: * - площите с трайни насаждения са частично реколтирани или не са 

реколтирани 

Източник: ОД "Земеделие" - Пловдив 

Природните предпоставки, както и местоположението спрямо голям 

консумативен център (град Пловдив), създават възможности за развитие на селското 

стопанство.  

През последните години е налице увеличение на площите на овощните 

насаждения от праскови, череши, сливи. 

Основни изводи от анализа на растениевъдството в общината:  

▪ Природните условия (почвено-климатични) имат важно значение за 

специализацията на селскостопанските култури. 

▪ В общината са налице предпоставки за развитие на зърнопроизводство, 

маслодайни и овощни насаждения, зеленчукопроизводство. 

▪ Според засетите площи с най-висок дял са зърнените и маслодайните 

култури, следвани от плодовете и зеленчуците.  

▪ Налице са обективни условия за развитие на основните и традиционни 

култури, в т.ч. на овощия и зеленчуци, основани на принципите на 

биологично производство и развитие на поливното земеделие. 

На територията на общината съществуват предпоставки и условия за развитие 

на животновъдството. Фуражната база, наличието на постоянно затревени площи, 

естествени ливади, мери и пасища, както и съществуващите традиции в тази област 

са предпоставка за неговото развитие. В общината се отглеждат основно овце (за 

мляко), говеда и биволи, пчелни семейства. Развито е и рибовъдството. 

Животновъдството е ориентирано към производството на краве и овче мляко, месо и 

мед.  

        Таблица 9 
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Брой отглеждани селскостопански животни от регистрирани земеделски стопани с място на 

дейност община Кричим, по години, в т.ч. по видове - 2011-2018 г. 

Животни Мярка 
Количество по години 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Овце - общо бр. 491 522 361 574 593 555 429 429 

в т.ч. овце - млечни* бр. 348 353 353 564 564 547 426 426 

Пчелни семейства бр. 25 0 0 0 0 0 15 25 

Риби или зарибителен материал кг. 400500 450700 420700 160700 140700 156700 320700 400700 

Говеда и биволи - общо* бр. 188 234 218 216 243 252 229 213 

а т.ч телета и малачета до 1 г.* бр. 42 54 34 15 37 6 24 8 

в т.ч. телета и малачета над 1 г. 

и под 2 г. за угояване* 
бр. 22 18 18 14 2 15 7 13 

в т.ч. телета и малачета над 1 г. 

за разплод и бременни юници* 
бр. 30 25 22 18 7 27 6 11 

в т.ч. крави - млечни* бр. 90 123 131 165 170 150 138 137 

в т.ч. крави - месодайни* бр. 0 0 0 0 14 41 35 38 

в т.ч. овце - други* бр. 0 0 0 0 1 0 0 0 

Калифорнийски червеи кв.м. 0 0 0 250 250 0 0 0 

Източник: ОД "Земеделие" - Пловдив 

Условията в общината са благоприятни за развитие на животновъдство с 

млечно и месно направление. През последните години се развива добре пчеларството. 

Птицевъдството е застъпено главно в семейните стопанства. 

Като цяло може да се направи извода, че потенциалът за развитие на селското 

стопанство на територията на общината и комбинацията от климатични и почвени 

условия позволяват да се отглеждат култури традиционни за общината. 

1.4.3.2 Горско стопанство 

Горските територии на община Кричим се включват към ДЛС „Тракия” на 

РДГ – Пловдив (Южноцентрално държавно предприятие – Смолян). „ДЛС - Тракия” 

е приемник на ДЛС „Чекерица”, като със заповед № РД 09-1083/01.08.2012 г. на 

МЗХГ към него са присъединени териториите на ДГС „Кричим” и част от ДГС 

Пловдив, поради което стопанството работи с горскостопански план (ГСП) на ДЛС 

„Чекерица” от 2011 г., ГСП на бившето ДГС „Кричим” от 2009 г., ЛУП на ЛСУ 

„Тъмраш”, част от ЛУП на ДГС „Пловдив” и двата от 2009 г. 

В административно отношение териториалният обхват на ДЛС е на 

територията на общините: Брезово, Раковски, Кричим, Перущица, части от Марица и 

Родопи. 

В ловностопанско отношение са обособени три участъка: ЛСУ „Чекерица”, 

ЛСУ ”Виница - Градина” и ЛСУ „Тъмраш – Кричим – Петвар”. 

Стопанството е създадено през 1902 г. с основна цел – фермерно производство 

на фазани за нуждите на ловното стопанство на България и към настоящия момент е 

сред водещите стопанства по отношение отглеждането и разселването на дребен 

пернат дивеч (фазани, яребици и др.). Различните типове местообитания са 

естествена предпоставка за голямото видово разнообразие на дивеча. Богатството на 
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дивата фауна е предпоставка и за утвърдените позиции на ТП „ДЛС-Тракия” в 

областта на организирания ловен туризъм. На гостите на стопанството се предлагат и 

еднодневни екскурзии до редица архитектурни и исторически забележителности. 

Един от основните приоритети за стопанството също така е своевременното 

извеждане на възобновителните сечи. 

Площта на горските територии на община Кричим е 51.8% (данни на НСИ) от 

общата територия на общината, от които по-голямата част (99% са държавни). 

Преобладава типично планинския релеф с изразена разчлененост и високи 

превишения. Насажденията на територията на стопанството са разнообразни по своя 

състав и характер. От особена важност за дейността на горското стопанството е 

пътната мрежа. По нея става извозването на основната част на добитата продукция. 

Поради наличието на стръмни терени пътната инфраструктура в стопанството не е добре 

развита. 

Относителният дял на горските територии по видове собственост е представен 

на фиг. 5. 

 

       Фиг. 5 

Разпределение на горските 

територии по видове собственост

99.0%

1.0%

държавна

частна

 

 

Горите в района на общината като източник на дървесина, странични 

ползвания (лечебни растения, гъби, горски плодове) и други са от значение за 

икономиката на общината. Районът на стопанството представлява добра база за 

развитието на ловното стопанство с дивечови запаси и видово разнообразие.  

Горската площ е разпределена както следва2: 

– Обща залесена площ, включително: 1097.0 ха – иглолистни гори; 364.8 ха – 

широколистни гори; 9.6 ха – нискостъблени гори; 919.6 ха – гори за 

реконструкция; 473.3 ха – издънкови гори. 

– Незалесена площ, подлежаща на залесяване: 35.0 ха – голини и сечища. 

– Недървопроизводителна горска площ, включително: 29.4 ха – поляни; 1.7 ха – 

дворни места; 15.8 ха – горски пътища; 10.4 ха – просеки; 3.3 ха – кариери; 

 
2 Общинска програма за опазване на околната среда на община Кричим 
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96.8 ха – сметище; 138.0 ха – скали, сипеи. 

– Горски пасища – 77.3 ха. 

На територията на общината годишно се добиват 6362 куб. м дървесина и се 

залесяват около 4.5 ха. 

Създадените нови гори имат основни функции за задържането и 

освобождаването на водата от планинските райони към земеделските земи, 

предпазването от ерозия, производство на значителни количества горски продукти, 

различни от дървесина, съхраняване на биологичното разнообразие и развитието на 

туризма. 

Дърводобивът и лесокултурните мероприятия осигуряват доходи и заетост на 

част от населението на община Кричим. 

1.4.3.3 Промишленост 

Промишлеността в общината е представена от предприятия на преработващата 

промишленост – хранително-вкусова, лека и друга промишленост.  

Структуроопределящи предприятия на територията на община Кричим са 

следните предприятия от отраслите3: 

Хранително-вкусова промишленост - представена от следните фирми на 

територията на общината: 

„КРИЧИМФРУКТ” ООД, с предмет на дейност производство на сокове; 

„МАВИШ” ООД, с предмет на дейност хлебни изделия; 

ЕТ „НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ - НИКИ”, с предмет на дейност сладкарски 

изделия; 

ЕТ „ПЛОДОСВЯТ - ГЕОРГИ ЩЕРЕВ”, с предмет на дейност сладкарски 

изделия. 

Лека и преработваща промишленост - по-значими са следните фирми: 

„СОЛВЕКС КП” ООД - производство на козметични продукти; 

„НАГИ” ЕООД - хладилна техника; 

„ТРЕНД ФЕШЪН ТЕКСТИЛ” ЕООД - горно облекло; 

„ХРАМАР” ЕООД - метални изделия; 

„КАТЦ БМ” ООД - машиностроене; 

ЕТ „МИЛЧО РАНЧЕВ” - дървообработване; 

„ДЕА 2004” ООД - обувно производство; 

„ВОЛОС 05” ООД - дърводобив, дървообработване и търговия; 

„А И Г ГРУП” ООД - дърводобив, дървообработване и търговия; 

„ДАФИ 90” ЕООД - шивашка дейност. 

Транспортна фирма с местно значение е „КРИЧИМ ЕКСПРЕС” ООД, с 

предмет на дейност автомобилен транспорт. 

 
3 Общински план за развитие на Община Кричим 2014-2020 г. 
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Строителството е представено от фирма „ДЮЛГЕР” ООД - производител на 

инертни материали. 

Близостта на язовири „Въча” и „Кричим”, които са част от водноенергийна 

каскада Доспат-Кричим за производство на ел.енергия е от значение за трудовата 

заетост на населението на община Кричим. 

1.4.3.4 Туризъм 

Туризмът в община Кричим не е структуроопределящ икономически отрасъл, 

но е с възможности за развитие, предпоставка за което са природните дадености и 

красиви местности, културно-историческото наследство, древните археологически 

останки. За туристическата функция на общината от важно значение е изградената 

туристическа инфраструктура. Сред нея основно място заемат средствата за подслон 

и местата за настаняване. 

          Таблица 10 

Дейност на местата за настаняване в община Кричим по години 1,2 

Години 

Места за 

настаняване - 

брой 

Легла - 

брой 

Реализирани нощувки - брой Приходи от нощувки - левове 

Общо от чужденци Общо от чужденци 

2009 - - - - - - 

2010 - - - - - - 

2011 - - - - - - 

2012 - - - - - - 

2013 2 28 1508 36 45006 800 

2014 2 28 1784 - 63278 - 

2015 2 28 739 - 16296 - 

2016 2 40 8764 - 122855 - 

2017 2 40 602 - 8548 - 

1 Включват се категоризирани средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла, 

функционирали през съответната година. 

2 От 2012 г. изследването се провежда в съответствие с Регламент 692/2011 на Европейския 

парламент и Съвета относно европейска статистика на туризма. 

Източник: НСИ 

Обекти на съхранената историческа и културна памет в общината са 

религиозни, исторически и културни паметници (археологически останки, църкви, 

манастири и др). 

В историята на България, Кричим се споменава като средновековна крепост 

владяна от българите през различните времена, което е отразено и в емблемата на 

общината.  

Забележителни паметници на недвижимото културно наследство и 

туристически ресурс са:  

– Останки на две крепости – „Иванково кале” и „Малкото градище” или 

„Драговец” (древен тракийски град в местн. „Гергевец”). 
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– В близост до „Малкото градище” се намира ценен средновековен надпис 

изсечен върху голяма овална скала, наречен Кричимският надпис, свързан със 

завладяването на Кричим от Цар Иван Асен II, през 1230 г.  

– На 3-4 км източно от Кричим се намират средновековните крепости на 

Юстина.  

– Следи от стари селища има и в западните поли на Пещерника, в местността 

„Куницата”, „Бобище” и „Гергевец”.  

– В пролома на река Въча близо до минералния извор са развалините на два 

манастира: „Успение Богородично” и „Свети Врач”, които са стари духовни, 

културни и просветителски средища.  

– Град Кричим е едно от малкото  селища в Пловдивския край, които в ранното 

Възраждане (1736-1762 г.) са имали килийни училища в манастирите. 

– Храм „Св. Св. Безсребърници Козма и Дамян” и Джамията - много стари 

религиозни обекти. 

– Кричимски манастир „Успение Богородично”, разположен в Родопите, на 

брега на река Въча, на около 6 км южно от град Кричим, периодично 

действащ. 

– Паметник на загиналите участници във войните 1912-1913 г.; 1915-1918 г. в 

центъра на гр. Кричим. 

Красивият пейзаж на община Кричим предлага благоприятни условия за 

екологичен, познавателен, религиозен и алтернативен туризъм. На територията на 

ДЛС Кричим има възможности за ловен и риболовен туризъм. Любителите на 

красивата природа могат да се любуват на чистата околна среда в съчетание с 

недвижимите паметници на културата. 

Екопътеката, водеща до вилна зона „Черешово”, се поддържа в много добро 

състояние от общината в партньорство с НПО „Надежда и бъдеще за Кричим”. 

Районът е подходящ за туризъм, в т.ч. фотолов, вело и мототуризъм. Изграденият 

екомаршрут съчетава по оптимален начин природните компоненти. Той предоставя 

възможности на туристите да се запознаят с интересни природни места.  

Екопътека към манастирите „Св. Врач” и „Св. Богородица”. Представлява 

продължение на откритата през 2014 г. „Асенова пътека” в местн. „Калето” с 

маршрут: „Асенов камък” – манастир „Св. Врач” – южната граница на поддържания 

резерват „Изгорялото гюне” – манастир „Св. Богородица”. 

Специфична природна среда с качества на туристически ресурс са природните 

местности и забележителности. В община Кричим туристически интерес 

представляват природните местности, защитените зони и територии: 

Защитени територии: 

– Поддържан резерват (ПР) „Изгорялото гюне”, изключителна държавна 

собственост, разположен в землището на гр. Кричим. Той е обявен за резерват 
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през 1949 г., като през 1999 г. е прекатегоризиран в поддържан резерват. На 

територията на резервата се намира едно от редките находища на дървовидна 

хвойна, както и много дървесни и тревисти формации (келяв габър, космат 

дъб, люляк, жасмин и др.). Резерватът дава възможности на 

природолюбителите за извършване на екотуризъм по маркирани пътеки, 

определени съгласно чл.17, ал.3 от Закона за защитените територии (ЗЗТ). 

– Защитена местност (ЗМ) „Козница”, обявена през юли 2008 г. с цел опазване 

на най-голямото в Родопите находище на дървовидна хвойна. ЗМ е 

разположена на територията на общини Кричим и Родопи. 

– Защитени зони: 

– Защитена зона „Родопи-Западни”, която включва слабо населен район с 

обширни иглолистни и смесени гори. Зоната е основно място за опазване на 

кафявата мечка. 

– Защитена зона „Бесапарски ридове”4, разположена в югозападната част на 

Тракийската низина в подножието на Родопите. Зоната обхваща ниски 

варовити безлесни хълмове и съседните открити пространства на запад до 

пътя за Пещера, на изток до река Въча. В защитена зона „Бесапарски ридове” 

са установени 86 гнездящи видове птици, от които 15 са включени в 

„Червената книга на Р България” (1985). От срещащите се видове 43 са от 

европейско природозащитно значение. Като световно застрашени са включени 

2 вида. Зоната осигурява местообитания за 25 вида, включени в Приложение 2 

на ЗБР, за които се изискват специални мерки за защита. Около 90% от 

територията на зоната е заета от калцифилни и топлолюбиви тревни 

съобщества и обработваеми площи. Има отделни петна широколистни и 

смесени гори. Малка част от територията е заета от храсти и ниски дървета. На 

хълмовете расте локален ендемичен растителен вид – текирска мишорка. 

Варовитите хълмове се характеризират със специфична растителност, което 

определя тяхното значение като убежище на редки, ендемични и реликтни 

видове.  

– Защитена зона „Река Въча - Тракия” - обхваща бреговете на едноименната 

река, която е един от най-значимите притоци на р. Марица. Започва от гр. 

Кричим и продължава до вливането на р. Въча в р. Марица. Бреговете са 

покрити с естествена растителност и изкуствени насаждения от хибридна 

топола. Зоната е място за многобройни видове птици, растения, риби. 

Природните дадености и наличните ресурси създават условия за развитието на 

познавателен, еко-, селски, културен, ловен и риболовен туризъм в община Кричим.  

1.5. Обитаване и жилищен фонд 

1.5.1 Обща характеристика и структура 
 

4 „Бесапарските ридове” са част от общоевропейската мрежа НАТУРА 2000 за опазване на околната среда 

и биологичното разнообразие. 
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В община Кричим към 2017 г. са изградени 3279 жилища с 223.9 хил.кв.м. 

полезна площ и 184.7 хил.кв.м. жилищна площ.  

На човек от населението в общината се пада 23.1 кв.м. жилищна площ и 3.5 

кв.м. – спомагателна площ. Средната полезната площ на едно жилище е 68.3 кв.м.  

       Таблица 1 

Община Кричим - Полезна площ на жилищата - 2017 г. (кв.метри) 

Полезна площ 
Полезна 

площ на 

човек от 

населението 

Жилищна 

площ на 

човек от 

населението 

Спомагателна 

площ на 

човек от 

населението 

Средна 

полезна 

площ на 

едно 

жилище 

общо жилищна спомагателна 

площ 

на 

кухни 

223905 184693 27585 11627 28.0 23.1 3.5 68.3 

Източник: НСИ 
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Източник: НСИ 

За сравнение средно за обл. Пловдив на човек от населението се пада полезна 

площ на жилищата 36.8 кв.м, в т.ч. в градовете - 34.4 кв.м, в селата - 44.4 кв.м; 

жилищна площ - 28.6 кв.м., в т.ч. в градовете - 26.6 кв.м, в селата - 35.0 кв.м; 

спомагателна площ - 5.3 кв.м., в т.ч. в градовете - 4.9 кв.м, в селата - 6.5 кв.м (2017 г., 

НСИ). За ЮЦР на човек от населението се пада средно полезна площ на жилищата 

39.0 кв.м, в т.ч. в градовете - 36.3 кв.м, в селата - 44.7 кв.м; жилищна площ - 30.2 

кв.м, в т.ч. в градовете 27.9 кв.м, в селата - 34.9 кв.м; спомагателна площ - 5.7 кв.м., в 

т.ч. в градовете - 5.2 кв.м, в селата - 6.8 кв.м. За страната средно на човек от 

населението се пада полезна площ на жилищата 41.0 кв.м, в т.ч. в градовете - 37.5 

кв.м, в селата - 50.8 кв.м; жилищна площ - 31.1 кв.м., в т.ч. в градовете - 28.2 кв.м, в 

селата - 39.1 кв.м; спомагателна площ - 6.1 кв.м., в т.ч. в градовете - 5.6 кв.м, в селата 

- 7.4 кв.м (2017 г). 
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През последните години не се наблюдават съществени изменения в броя на 

жилищата в община Кричим. Увеличението на жилищната и спомагателната площ е 

свързано с въведените в експлоатация новопостроени две жилищни сгради и четири 

жилища през 2014 г. (по данни на НСИ). 

       Таблица 2 

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища 

Показатели 
Мерна 

единица 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2017 г. 

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища 

Сгради  брой  -  - - 2 - 

Жилища  брой  -  - - 4 - 

Полезна площ  кв. м  -  - - 493 - 

   в т.ч. жилищна  кв. м  -  - - 270 - 

Източник: НСИ  

По данни на НСИ обитаваните жилища в общината са 88.2% (средно за област 

Пловдив 81.03% от жилищата са обитавани). 
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Източник: НСИ 

1.5.2 Жилища по години на построяване 

 Годините от втората половина на 20 в. (1946-1980) са с най-висок дял на 

построени жилища – 71.2% от жилищата са построени през тези години. От общият 

брой на жилищата в община Кричим 10.4% са изградени в периода до 1945 г.. През 

периода 1981-1990 г. са построени 13.4% от жилищата. След 1991 г. към жилищния 

фонд са добавени 5.0% от жилищата в общината. Различия във възрастта на 

жилищита в общ. Кричим с тази на обл. Пловдив и страната се наблюдават главно за 

периода след 1980 г., когато в областта и страната са построени повече жилища в 

сравнение с общината. 

Таблица 3 
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Жилища към 31.12.2017 г. по периоди на построяване 

    Периоди на построяване 

  
Жилища 

- общо 

до 

 1918 г. 

1919 - 

 1945 г. 

1946 - 

 1960 г. 

1961 - 

 1970 г. 

1971 - 

 1980 г. 

1981 - 

 1990 г. 

1991 - 

 2000 г. 

2001 - 

 2010 г. 

от началото 

на 2011 г. 

  Брой 

Общ. Кричим 3279 22 318 916 723 700 435 99 62 4 

Обл. Пловдив 324256 2618 21291 50431 62713 72416 57703 26312 25666 5106 

Р България 3951806 58064 346977 654891 665798 832868 724528 265756 348292 54632 

  Относителен дял - % 

Общ. Кричим 100.0 0.7 9.7 27.9 22.0 21.3 13.4 3.0 1.9 0.1 

Обл. Пловдив 100.0 0.8 6.6 15.6 19.3 22.3 17.8 8.1 7.9 1.6 

Р България 100.0 1.5 8.8 16.6 16.8 21.1 18.3 6.7 8.8 1.4 

Източник: НСИ 
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Източник: НСИ 

 

1.5.3 Жилищни сгради по брой на етажите 

Повечето от жилищните сгради в община Кричим са едноетажни (1742 бр. – 

53.1%) и двуетажни (1132 бр. – 34.6%). Триетажните жилищни сгради в общината са 

9.7%. Четириетажните жилищни сгради са 1.0%, а пететажните – 0.9%. Десет и 

повече етажни жилищни сгради са 24 бр. или 0.7% от общия брой на жилищата.  
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Таблица 4 

Община Кричим - Жилища към 31.12.2017 г. по етажност на сградите 

  Етажност на сградите 

Жилища 

- общо 

едно- 

етажни 

дву- 

етажни 

три- 

етажни 

четири- 

етажни 

пет- 

етажни 

шест 

етажни 

седем 

етажни 

осем 

етажни 

девет- 

етажни 

десет- 

 и повече 

Брой 

3279 1742 1132 319 32 30 0 0 0 0 24 

Относителен дял - % 

100.0 53.1 34.6 9.7 1.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 

Източник: НСИ 

1.5.4  Структура на жилищата по форма на собственост 

Данните от таблица 5 показват, че 99.6% от жилищата в общината са частни на 

физически лица. Преобладаващата част от жилищата в област Пловдив и в страната 

също са частни на физически лица – съответно 96.9% за област Пловдив и 96.2% 

средно за страната. 

 

 Таблица 5 

Община Кричим - Жилища към 31.12.2017 г. по форма на собственост 

  Форма на собственост 

Жилища 

- общо 

Държавни или 

общински 

Частни на 

юридическо лице 

Частни на  физическо 

лице 

Брой 

3279 3 10 3266 

Относителен дял - % 

100.0 0.1 0.3 99.6 

Източник: НСИ 

1.5.5 Структура на жилищата според конструкцията 

Според конструкцията жилищният фонд (жилищата) в община Кричим към 

31.12.2017 г. е представен в пет обобщени категории – панелни, стомано-бетонни, 

тухлени, тухлени с гредоред и други  

         

 

Таблица 6 

Община Кричим - Жилища по вид на конструкцията - 2017 г. 

 Жилища по конструкция 

общо панелни стомано-бетонни тухлени тухлени с гредоред други 

Брой 

3279 26 116 1503 1465 169 

Относителен дял - % 

100.0 0.8 3.5 45.8 44.7 5.2 

Източник: НСИ 
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         Фиг. 4 

Жилища по вид на конструкцията - 2017 г.  (%)
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Източник: НСИ 

Панелните жилища в общината са 26 или 0.8% от общият жилищен фонд. 

Стомано-бетонни жилища в община Кричим са 3.5% (116 бр.). Категорията „тухлени” 

са основният най-масов вид жилища в общината - 45.8% (1503 бр.) от всички 

жилища. Тухлените жилища с гредоред също са значителен брой – 1465 (44.7%). С 

друг вид конструкция са 5.2% (169 жилища). 

Жилищните сгради от своя страна по материал на външните стени на 

сградата са структурирани също в пет обощени категории (панелни, стомано-

бетонни, тухлени, тухлени с гредоред и други). Повече от половината (52% - 1234 

бр.) от жилищните сгради са тухлени с гредоред. Висок е и делът на тухлените сгради 

– 39.2% (1234 бр.). Панелните и стомано-бетонните жилищни сгради са съответно 

0.7% (16 бр.) и 1.8% (43 бр.) от общия брой на жилищните сгради в общината (2371 

бр., 2017 г.). Към категорията „други” се отнасят 148 сгради или 6.2% от жилищните 

сгради според материалът на външните им стени. 

         

 

 

Таблица 7 

Община Кричим - Жилищни сгради по материал на външните стени на сградата - 2017 г. 

 Жилищни сгради по материал на външните стени на сградата 

общо панелни стомано-бетонни тухлени тухлени с гредоред други 

Брой 

2371 16 43 930 1234 148 

Относителен дял - % 

100.0 0.7 1.8 39.2 52.0 6.2 

Източник: НСИ 
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1.5.6 Жилища по брой на стаите 

Важността на структурата на жилищния фонд по стайност се определя от 

съответствието между структурата на обитателите и техните възможности. От общия 

брой на жилищата в общината повече от 1/3 са тристайни – 34.2% (1121 бр.), 25.5% са 

двустайни (835 бр.). Четиристайните жилища в общината също са с висок дял, като 

съставляват 17.8% (584 бр.) от общия им брой, тези с 5 стаи – 5.7% (186 бр.), а тези с 

6 и повече стаи – 5.1% (167 бр.). Едностайните жилища са 11.8% (386 бр.) от общия 

брой жилища в общината. 

        Таблица 8 

Община Кричим - Жилища по брой на стаите 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2017 г. 

Брой 

Жилища - общо 3275 3275 3275 3279 3279 

   едностайни 386 386 386 386 386 

   двустайни 833 833 833 835 835 

   тристайни 1119 1119 1119 1121 1121 

   четиристайни 584 584 584 584 584 

   петстайни 186 186 186 186 186 

   с шест и повече стаи 167 167 167 167 167 

Източник: НСИ 
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Фиг. 4.5 
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Източник: НСИ 

На 1000 човека от населението в община Кричим се падат 410 жилища – 

2017 г. (484 за област Пловдив). Средно в едно жилище в община Кричим живеят 2.4 

души. За сравнение за област Пловдив стойностите на показателя са съответно 2.1 

общо за областта, за градовете на областта – 2.2, за селата  – 1.7; за страната – 1.8 

общо, 2.0  – за градовете и 1.4 – за селата.  

1.5.7 Благоустроеност на жилищата  

В община Кричим жилищата са сравнително благоустроени. Над 90% от 

жилищата притежават стандартните елементи – електричество и вода.  

Статистическите данни показват, че: 79.8% от жилищата в общината имат като 

съвкупност електрически ток, водопровод, канализация; 14.5% имат ел.ток, 

водопровод, канализация и централно/местно отопление; 3.1% имат като съвкупност 

електрически ток и водопровод, 2.0% имат само ел.ток, а без благоустроеност са 0.6% 

от жилищата в общината. 

      Таблица 9 

Жилища в община Кричим по благоустроеност - 2017 г. 

  Благоустроеност на жилищата 

Жилища 

общо 

ел. ток, водопровод, 

канализация, централно, местно 

отопление 

ел. ток, 

водопровод, 

канализация 

ел. ток, 

водопровод 
ел. ток без благоустр. 

Брой 

3279 474 2618 102 66 19 

Относителен дял - % 

100.0 14.5 79.8 3.1 2.0 0.6 

Източник: НСИ 
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99.3% от обитаваните жилища в община Кричим са свързани с обществено 

водоснабдяване. Със собствен водоизточник са 0.2% от жилищата в общината. Със 

смесен тип водоснабдяване (обществено и собствен водоизточник) са 0.1% от 

жилищата, а 0.4% (12 жилища) нямат източник на вода. 

1.5.8 Домакинства и семейства 

Домакинствата5 в община Кричим наброяват 3014. Средната численост на 

едно домакинство е 2.8, при средно за обл. Пловдив - 2.5 и за страната -2.4.  

     Таблица 4.10 

Брой домакинства и семейства в община Кричим – 2017 г. 

 Домакинства Семейства 

  брой 
лица в 

домакинствата 

среден брой 

членове в 

едно 

домакинство 

брой 
лица в 

семействата 

среден брой 

членове в 

едно 

семейство 

Общ. Кричим 3014 8309 2.8 2339 6823 2.9 

Обл. Пловдив 265631 676984 2.5 198714 546250 2.7 

Източник: НСИ, област Пловдив. Преброяване на населението и жилищния фонд - 2011г. 

Половината (50.2%) от домакинствата в общината са образувани от едно и две 

лица. Многочленните домакинства с четири и повече лица са 29% от всички 

домакинства в общината (по-голямата част от тях от ромския етнос), а тричленните – 

20.8%.  

Семействата, които живеят в община Кричим наброяват 2339. Анализът на 

семействата според вида им, показва, че по-голямата част са пълни нуклеарни 

семейства6, съставени от двама съпрузи с никога не встъпвали в брак деца.  

Без деца са 32.5% от семействата в общината, с деца – 50.7%, а с един родител 

– 16.8% (предимно майки с неженени деца и по-малко бащи с неженени деца).  

При преброяването на населението (2011 г.) съжителство без брак са 

декларирали 12.8% от семействата в общината (11.9% - за област Пловдив, 13.7% - за 

страната).   

 
5 Според методическите указания на НСИ домакинство е: едно лице, което живее в самостоятелно 

жилище, стая или част от стая и е на самостоятелен бюджет; две или повече лица, които живеят в едно 

жилище или част от жилище и имат общ бюджет, независимо дали имат или нямат родствени връзки. 

6 От 1965 г. при всички преброявания от НСИ се наблюдава нуклеарното семейство, включващо 2 и 

повече лица, свързани помежду си с определена степен на родство, както по кръвна линия, така и в 

резултат на брак/съжителство без брак или осиновяване. За разлика от биологичното семейство, 

обхващащо цялото потомство на съпрузите, към нуклеарното семейство се отнасят само никога не 

встъпвали в брак деца, които живеят заедно с родителите си, независимо от възрастта им. Едно лице не 

формира семейство. Семейство образуват: съпрузи без деца; съпрузи с едно или няколко никога не 

встъпвали в брак деца; един родител с едно или повече никога не встъпвали в брак деца. 
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1.6. Социална инфраструктура и услуги 

1.6.1 Образование 

Образователната система в община Кричим е с традиции, добре развита. За 

образованието в общината е характерно, че то е с публичен характер. Към настоящия 

етап няма учебни институции, които се финансират от частния сектор. 

Функционалният обхват на системата на образованието се определя от контингентите 

от деца в съответната възраст (подлежащи на предучилищно обучение и в училищна 

възраст) и степента на развитост на обслужващите функции на общината. 

На територията на община Кричим, респ. гр. Кричим през 2017 г. 

функционират: 

едно средно училище: 

– СУ „П. Р. Славейков” 

две начални училища: 

НУ „Васил Левски” 

НУ „Св. Св. Кирил и Методий” 

• две детски градини: 

– ДГ (ОДЗ) „Ралица” 

– ДГ (ОДЗ) „Незабравка” 

Динамиката на броя и капацитета на учебните заведения в община Кричим за 

периода 2007-2017 г. по учебни години е представена в таблица 5.1. 

         Таблица 1 

Община Кричим - Училища, паралелки, учители* и учащи в общообразователни и 

специални училища по учебни години 

Учебни 

години 
Училища 

I-IV клас V-VIII клас IX-XII клас 

Паралелки  Учители Учащи Паралелки  Учители Учащи Паралелки  Учители Учащи 

2011-2012 3 20 23 411 13 22 324 4 5 91 

2012-2013 3 19 22 403 13 22 306 5 4 110 

2013-2014 3 19 23 406 14 23 329 5 4 110 

2014-2015 3 18 21 367 14 21 339 5 7 104 

2015-2016 3 18 21 340 14 20 330 6 8 122 

2016-2017 3 17 29 329 13 21 295 7 11 137 

2017-2018 3 17 34 312 11 20 238 5 14 155 

*  Без директори и помощник-директори с преподавателска заетост. 

Източник: НСИ 

С Решение № 97, взето с Протокол № 9 от 25.05.2016 г., Общински съвет при 

община Кричим приема Общинска програма за оптимизация на училищната мрежа на 

територията на община Кричим от учебната 2016/2017 година съгласно Приложение 
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№ 1 към решението; одобрява преобразуване чрез сливане на СОУ „П. Р. Славейков”, 

гр. Кричим, и НУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Кричим, в СОУ „П. Р. Славейков”, 

гр. Кричим, за обучение на ученици от І до ХІІ клас; възлага на Кмета на община 

Кричим да изготви и внесе в Министерство на образованието и науката мотивирано 

предложение за преобразуване чрез сливане на СОУ „П. Р. Славейков”, гр. Кричим, и 

НУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Кричим, в СОУ „П. Р. Славейков”, гр. Кричим, за 

обучение на ученици от І до ХІІ клас, при спазване условията на чл. 123 от Кодекса 

на труда; упълномощава Кмета да предприеме всички необходими правни и 

фактически действия по изпълнение на решението. 

В изпълнение на решението на 29.07.2016 г. в Министерство на образованието 

и науката е внесено мотивирано предложение за преобразуване чрез сливане на СОУ 

„П. Р. Славейков”, гр. Кричим, и НУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Кричим, в СУ 

„П. Р. Славейков”, гр. Кричим, за обучение на ученици от I до XII клас, при спазване 

условията на чл. 123 от Кодекса на труда. Във връзка с това и на основание чл. 310, 

ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1, т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното и 

училищното образование, по мотивирано предложение на Кмета на община Кричим, 

Решение № 97 по Протокол № 9 от 25.07.2016 г. на Общински съвет – Кричим, 

становище от Регионалното управление на образованието – Пловдив, и становище на 

експертната комисия, назначена със Заповед № РД 09-1713/27.10.2016 г. на 

министъра на образованието и науката, поради намаляване броя на учениците и 

оптимизация на училищната мрежа в община Кричим и привеждане статута на 

Средно училище „П. Р. Славейков”, гр. Кричим, в съответствие с изискванията на чл. 

38, ал. 1, т. 5 от ЗПУО, е издадена Заповед № РД14-205/16.11.2016 г. на министъра на 

образованието и науката, с която считано от 15.09.2017 г. НУ „Св. Св. Кирил и 

Методий”, със седалище и официален адрес: гр. Кричим, ул. „Димитър Благоев” № 5, 

и Средно училище „П. Р. Славейков”, със седалище и официален адрес: гр. Кричим, 

бул. „Тракия” № 24, се преобразуват в Средно училище „П. Р. Славейков”, със 

седалище и официален адрес: гр. Кричим, общ. Кричим, обла. Пловдив, бул. „Тракия” 

№ 24. Адрес на сградите, в които се провежда обучението: гр. Кричим, бул. „Тракия” 

№ 24, и гр. Кричим, ул. „Димитър Благоев” № 5. Учениците от НУ „Св. Св. Кирил и 

Методий” и СУ „П. Р. Славейков” ще се обучават в преобразуваното СУ „П. Р. 

Славейков”, както и задължителната документация ще бъде на съхранение там. 

Заповедта е публикувана в Държавен вестник бр. 97 от 06.01.2017 г. Заверено копие 

от заповедта е предоставено на Община Кричим с писмо изх. № 1002-21/18.01.2017 г. 

на главния секретар на Министерство на образованието. 

Общият брой на учащите за периода в резултат на намалението на населението 

на общината също така намалява с около 10% (предимно в началното и основното 

образование). Броят на учениците в една паралелка (20-23) е близък, но малко под 

считания за оптимален (25 учащи в една паралелка).  

Следва да се отбележи, че към СУ „П. Р. Славейков” през 2013 г. е разкрита 

профилирана паралелка с изучаване на английски език, което дава алтернатива при 

по-нататъшното развитие на завършвашите средно образование в общината. 
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Динамиката на броя и капацитета на детските заведения в община Кричим за 

периода 2007-2017 г. е представена в таблица 2. 

           Таблица 2 

Динамика в броя и капацитета на детските градини в община Кричим за периода 2011-2018 г. 

Учебна 

година 

Детски 

градини 
Деца 

Места Педагогически персонал1 
Детски 

групи 

Средна 

пълняемост 

на група 
общо 

на 100 

деца 
общо 

в т.ч. детски 

учители 

2011/2012 1 260 329 126.5 23 21 12 22 

2012/2013 1 266 309 116.2 24 22 13 20 

2013/2014 1 318 309 97.2 25 23 13 24 

2014/2015 1 310 309 99.7 24 22 13 24 

2015/2016 2 262 309 117.9 28 26 14 19 

2016/2017 2 266 309 116.2 23 21 12 22 

2017/2018 2 251 269 107.2 22 20 11 23 
1 Вкл. директори без групи, музикални ръководители, методисти и възпитатели. 

Източник: НСИ 

Динамиката в броя на децата в детските градини показва, че техният обхват е в 

диапазона 250-300 деца и е в съответствие с местата в ДГ. Средната пълняемост на 

една детска група – 20-24 деца, в двете детски заведения, в т.ч. за ДГ „Незабравка” – 

24, за ДГ „Ралица” – 17-20 деца е в границите на считаната за оптимална 17-23 деца.  

През 2008 г. е извършен ремонт на сградата на ДГ „Незабравка”, а през 2013 г. 

е реализиран проект за подобряване на енергийната ефективност (вкл. подмяна на 

покривни конструкции, монтаж на нова PVC-дограма и поставяне на топлоизолация 

по фасади, които да осигурят енергийна ефективност) на ДГ „Ралица”, НУ „Васил 

Левски” и НУ „Св. Св. Кирил и Методий”. 

Основни изводи: 

– В община Кричим е развита инфраструктура на образованието, даваща 

възможности за получаване на средно образование. Това е обусловено от 

обслужващите функции на общината и броят на децата и учениците. Сградите 

на училищата са публична общинска собственост. 

– Налице е намаление на децата в общината, което е характерно и за областта и 

страната като цяло, поради застаряване на населението и намаляване на 

естественото възпроизводство. 

– Образованието като една от основните приоритетни дейности на общината е 

свързано с мерки, насочени към: постигане на максимален обхват на децата в 

задължителна училищна възраст; осигуряване на равен достъп до качествено 

образование на всички ученици; подобряване на материално-техническата 

база чрез извършване на основни и текущи ремонти на училищата и спортните 

площадки към тях, детските градини и детските площадки в общината, които 

не са били обект на ремонтни дейности в предходен период; повишаване на 

енергийната ефективност на училищата и детските градини.  
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1.6.2 Здравеопазване 

Структурата на здравеопазването, в т.ч. и на здравната инфраструктура в 

общината показва, че в община Кричим здравеопазването е представено от 

извънболнична лечебна помощ. Извънболничната помощ включва първична 

извънболнична медицинска помощ и стоматологична помощ. 

През 2017 г. в община Кричим, респ. в гр. Кричим функционират7: 

Лечебни заведения за извънболнична помощ: 

– Амбулатории за индивидуална практика за първична медицинска помощ - 4 

броя; 

– Амбулатории за индивидуална практика за първична помощ по дентална 

медицина - 4 броя; 

– Амбулатории за групова практика за първична помощ по дентална медицина - 

2 броя; 

– Амбулатории за индивидуална практика за специализирана медицинска 

помощ - 2 броя. 

Лекарските кабинети са разположени в сградата на бившата поликлиника в 

Кричим, общинска собственост. Училищата и детските градини също разполагат със 

здравни кабинети и медицински персонал. 

Здравните услуги в общината се осъществяват от медицински персонал, 

представен в таблица 3.  

          Таблица 3  

Медицински персонал към 31.12. в община Кричим - 2011-2017 г. (Брой) 

Години Лекари 
Лекари по дентална 

медицина 

Медицински 

специалисти по 

Здравни грижи 

2011 7 5 14 

2012 8 7 13 

2013 8 8 12 

2014 7 10 12 

2015 7 9 8 

2016 7 11 15 

2017 6 10 15 

Източник: НСИ   

Обслужваното население от 1 лекар по данни на НСИ през 2017 г. е 1332 д. 

(при оптимална горна граница на пациентската листа 1500 д.), а от 1 лекар по 

дентална медицина – 799 д. (средно за обл. Пловдив – 543, за ЮЦР – 700, за страната 

– 844) . 

 

 
7 Данни на РЗИ - Пловдив 
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                   Таблица 4 

Население на 1 лекар и на 1 лекар по дентална медицина в община Кричим по години (Брой) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Население на 1 лекар в община Кричим по години 

1196 1040 1032 1170 1162 1154 1332 

Население на 1 лекар по дентална медицина в община Кричим по години 

1674 1188 1032 819 904 734 799 

Източник: НСИ 

В община Кричим няма разкрити лечебни заведения за болнична помощ и 

ЦСМП. Населението на общината се обслужва в гр. Пловдив и гр. Стамболийски.  

 В общината функционират 2 детски ясли с 41 места, които са със запълнен 

капацитет. 

         Таблица 5 

Детски ясли и деца в детските ясли 

  2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Детски ясли - общо 2 2 2 2 2 

   места 52 63 58 58 41 

Деца - общо 52 63 58 58 41 

   момчета  31 41 31 28 21 

   момичета 21 22 27 30 20 

Източник: НСИ 

На територията на общината, респ. в гр. Кричим функционира една аптека и 

една оптика. 

 

1.6.3 Социални услуги 

В община Кричим социалната дейност обхваща уязвими общности и различни 

възрастови групи. Социалните услуги в зависимост от средата, в която се предоставят 

са социални услуги в общността в обичайна среда. 

Социалните услуги, които се предоставят в общността на територията на 

общината през 2018 г. са представени в таблица 6. 

  

 

 

 

 

Таблица 6 

Социални услуги в общността (обичайна среда) в община Кричим – 2018 г. 

Социални услуги предоставяни в общността 
Капацитет 

(По вид на услугата) 

1. Център за обществена подкрепа – община Кричим    30 
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Социални услуги предоставяни в общността 
Капацитет 

(По вид на услугата) 

2. Дневен център за стари хора – община Кричим 35 

3. Домашен социален патронаж – община Кричим 45 

4. 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. 

90 

Срок за реализиране на дейностите по проекта 01.08.2016 г. – 31.12.2019 г. 

5. След приключване на проект „Независим живот за хората с увреждания в 

община Кричим”, в съответствие с Националната стратегия за дългосрочна 

грижа, Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на 

социалното включване 2020, и във връзка с чл. 20 от Постановление на 

Министерски съвет за изпълнение на държавния бюджет на Република 

България за 2018 г., на 02.01.2018 г. е подписано споразумение между 

Агенция социално подпомагане чрез Дирекция „Финансово стопански 

дейности и управление на собствеността” и община Кричим за предоставяне 

на социални услуги в домашна среда  „Личен Асистент”, „Социален 

Асистент” и „Домашен Помощник” в община  Кричим, за хора с увреждания и 

лица над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване. 

За периода януари – 

декември 2018 г. са 

сключени 56 броя договори с 

потребители на социалната 

услуга, като за обгрижването 

им са назначени 37 лични 

асистенти, 2 социални 

асистенти и 9 домашни 

помощници. За същия 

период са прекратени 11 

договора с потребители и 9 

договора с лични асистенти.  
Срок на споразумението от 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. 

Източник: Община Кричим, АСП 

Центърът за обществена подкрепа е делегирана държавна дейност с капацитет 

30 д. Разположен е в сградата на НЧ „Пробуда-1912” и функционира от 2008 г. 

Дневният център за стари хора е с капацитет 35 д., създаден през 2008 г., 

делегирана държавна дейност. Социалната услуга се предоставя на възрастни хора. 

Домашният социален патронаж е с капацитет 45 д., финансиран от общинския 

бюджет за хора в неравностойно положение. 

Обществената трапезария е най-масово предоставяната социална услуга с 

капацитет 90 лица. Услугата се предоставя на социално слаби семейства и нуждаещи 

се лица. 

Социалните услуги „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен 

помощник” се предоставят в домашна среда за хора с увреждания и невъзможност да 

се обслужват самостоятелно. 

Основни изводи: 

– Общината е мотивирана за разкриване на социални услуги в общността и 

търси възможности, чрез проекти и програми за развитието им.  

– Съществува координация между институциите на местната и държавната 

власт при решаване на социалните проблеми на населението от общината. 

– Работи се в посока на интегриране на уязвимите групи и възрастните хора в 

обществото. 

1.6.4 Култура и културни дейности 
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Културният календар на община Кричим е разнообразен – фолклорни и 

литературни вечери, честване на тематични беседи, организиране на мероприятия за 

децата и младежите, религиозно-обредни празници, образователни мероприятия в 

областта на културата и др. В общината е създаден Общински фонд „Култура”, който 

подкрепя и стимулира реализирането на културни събития, които са в съответствие с 

културните  политики на община Кричим.  

Основният вид и най-масово срещан обект за развитие на културни дейности в 

община Кричим е Читалищният културен дом. В Кричим е изграден и Общински 

младежки дом, който заедно с читалището са важни културни обекти, разположени в 

центъра на града. 

Читалище „Пробуда-1912 г.” е основно  духовно средище на територията на 

община Кричим, съхранило многовековните местни исторически и културни 

традиции. 

В НЧ „Пробуда-1912 г.”  разполага с  голяма зрителна зала с 520 седящи 

места, добра акустика, функционална сцена. Към читалището действат няколко 

самодейни състава от различни жанрове – театрален, певчески, танцов, които са 

основно ядро при провеждане на всички културни мероприятия в града. 

През творчески сезон 2018/2019 г. продължават своята дейност следните 

школи, състави и курсове: театрален състав (деца), театрален състав (възрастни), 

група за автентичен фолклор; школа по пиано (деца); английски език (деца); танцов 

клуб „Лудория” и танцов клуб „Български ритми“. 

В НЧ „Пробуда-1912 г.” са организирани курсове и клубове за деца по: 

английски език, пиано, народни танци, школа по модерен балет, детски театрален 

състав, клуб „Лудория”, като децата активно участват в тях. Функционира и група за 

автентичен фолклор. 

Една от основните дейности на НЧ „Пробуда-1912 г.” гр. Кричим и през 2018 

г. е библиотечната. Библиотеката е разположена на площ 120 кв.м. и притежава 18799 

тома библиотечни единици, 195 бр. читатели и 60 бр. потребители на 

информационния център. 

Политиката на общината в областта на културната дейност е насочена към: 

– утвърждаване ролята на читалищният културен дом и младежкия дом като 

културни институции и места за провеждане на културни мероприятия, 

съхраняващи и развиващи традиционните ценности на населението, 

взаимовръзка с миналото, с традициите; 

– подобряване на материалната база; 

– осигуряване на средства за поддръжката и нормалното им функциониране; 

– стимулиране интереса и любовта на младите хора към богатото фолклорно 

наследство, осигуряване на приемственост; 

– привличане и участие на младите хора в краеведческа дейност. 
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1.6.5 Спорт 

Спортната инфраструктура на общината включва стадиона в гр. Кричим, в 

който са обособени освен терена на стадиона и две спортни площадки. Спортните 

обекти в училищата се използват предимно за целите на учащите. 

В общината е учреден и функционира ФК „Кричим”, в който са създадени 

мъжки, юношески и детски футболен отбор, като мъжкият футболен отбор се 

състезава в „А” областна група мъже. Основната спортна дейност и най-висока 

активност има в училищата на територията на общината, в които се осъществява 

физическото възпитание на учащите. 

На територията на община Кричим се развива спорт главно в две направления 

– футбол и автомобилизъм, чрез кръжок по картинг провеждащ се в Общински 

младежки дом и детско – юношеска школа към ФК „Кричим” гр. Кричим. В 

Общински футболен клуб ”Кричим” участват мъже, деца и юноши. Тренировките се 

реализират на стадион „Христо Ботев”- гр. Кричим. Участниците от футболния клуб 

взимат участия във футболни мачове в гр. Кричим и други градове. Във 

физкултурния салон на СУ „П. Р. Славейков” се провеждат и тренировки на детски 

младежки Карате клуб (с треньор Александър Команов, който е световен шампион по 

киокушинкай карате). 

Таблица 7 

Спортни обекти (вкл. в училища) към  2018 г. 

Вид на обекта 
Физическо състояние 

(добро, лошо) 

Стадион „Христо Ботев” добро 

Физкултурен салон в сградата на НУ „Васил Левски” добро 

Физкултурен салон и плувен басейн в сградата на СУ „П. Р. Славейков” база 1 лошо 

Физкултурен салон в сградата на СУ „П. Р. Славейков” база 2 добро 

Източник: Община Кричим 

Стадион „Христо Ботев” гр. Кричим разполага с отлично поддържан затревен 

футболен терен с олимпийски размери (110 м дължина и 75 м ширина), ел. 

осветление и трибуни за 500 души, както и с игрища за волейбол, баскетбол и 

помощно игрище за футбол. 

Природните условия и изградените язовири са добра предпоставка за развитие 

на спортно-туристическа дейност, спортен лов и риболов.   

1.7 Състояние на урбанизираните територии 

Община „Кричим“ има само едно селище –самият град Кричим с обща площ 

от 124.99ха , или 2, 27 % от територията на цялата община. (Съществуващото село 

Черешeво, разположено в планината, е изоставено от обитателите му и заличено с 

държавен указ) 

Жилищната територия на град Кричим включва 105,89 ха, или 85  % от 

територията на града. Застрояването на града е  преобладаващо с улично-квартална 
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структура  и индивидуални парцели. Едноетажните жилищни сгради заемат 53,1 %, 

двуетажните – 34,6 %, триетажните – 9,7 %, а четириетажните – само -1 %; В града 

има само 24 броя жилищни сгради над 4 етажа. Основната част от жилищния фонд е 

изграден след Втората световна война и значителна част от него  се нуждае от 

обновяване. 

Производствените терени в града заемат само 7, 70 ха. или 6,2 % от 

територията на града. Извън града общата площ на производствените терени е общо 

45.17ха и е съсредоточена предимно в промишлената зона северно от града. Като 

цяло производствените терени са недостатъчни за осигуряване на трудова заетост на 

населението. 

Зелените площи (паркове и градини) заемат 2, 85 ха. или 2, 3% от територията 

на града, които също са  недостатъчни (на един обитател от  града се падат по около 3 

кв. м. при норматив 8 кв. м. на/жител съгласно чл. 31 от Наредба 7 за Правила и 

Нормативи за устройство на територията.)  

Терените за спорт и атракции в границите на гр. Кричим са 4.03ха или около 5 

кв. м. на/жител, което също се явява недостатъчно  при норматив съгласно чл. 33 от 

Наредба 7 от 10-12 м2 на жител. Уличната мрежа в Кричим включва около 30 км., от 

която само 75 %  е с трайна настилка (асфалтова и   паважна). Значителна част от 

асфалтовите настилки са в лошо състояние. Относително по-запазени са паважните 

настилки. 

По отношение на В и К мрежите общината има одобрен проект по «ОПОС 

2007-2013-"Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и 

изграждане на ПСОВ, гр.Кричим". В резултат от неговата реализация са постигнати 

следните резултати: 

- Водопроводната мрежа в по – голямата си част е изпълнена от 

полиетиленови тръби. Оставащата част от водопроводната мрежа около 

15% е, изпълнена с етернитови, стоманени и чугунени тръби, по които има 

най – много аварии 

- Около 70% от канализацията е нова  и покритието с  канализационна 

мрежа на населеното място е на 96%. Състоянието на старите бетонови 

тръби е  задоволително. 

- Изградена е пречиствателна станция за отпадни води.  

Обществено обслужващите терени  заемат 4,52 ха., или 3.6 % от града, като 

задоволяват ежедневните нужди на населението. Значителна част от периодичното и 

цялото епизодично обслужване се извършва  в гр. Стамболийски и в областния 

център. 

Устройственото планиране на общината  е недостатъчно. То включва ЗРП на 

града от 80–те години на миналия век и малък брой ПУП–ве, разработени   след 1989 

г. 
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Уникалното разположение на  Кричим на границата между полето и 

планината, наличието  на голяма река, която преминава през целия град и  богатото 

културно наследство  на общината следва  максимално  да се използват за  нейното 

съвременно устройство и просперитет.  

1.8 Зелена система 

Устройство на озеленените територии:   

Озеленените площи на територията на Общините оформят зелена система, 

като средство за подобряване микроклимата и хигиенните условия, както и за 

организиране на отдиха на населението.  

Основа на зелената система са зелените площи за широко обществено 

ползване, каквито са парковете, градините, извънселищните и горски паркове,  

уличното озеленяване. Допълва се от терени със специфично предназначение - 

гробищните паркове, ботанически градини, терени, зоопаркове, дендрариуми, 

разсадници, защитни насаждения, крайпътно-транспортно озеленяване, крайречно, 

зелени пояси към производствени комплекси и др.  

Озеленените площи за широко обществено ползване и площите със 

специфично предназначение, собственост на държавата и общините, са публична 

собственост. 

Зелената система се обогатява и от площите за  ограничено обществено 

ползване, каквито са зелените площи в имотите на жилищни, вилни сгради, училища, 

детски градини, спортни сгради и комплекси, болници,  обществени  сгради и др.  

Зелена система в градска среда: 

Нормативна обезпеченост за опазване на зелените площи, съгл. ЗУТ в Община 

Кричим. 

Зелената система и озеленените площи се устройват в съответствие с 

одобрените общи и подробни устройствени планове на урбанизираните територии и 

подробни устройствени планове за парковете и градините, като се спазват правилата 

и нормативите в Наредба № 7 от 22 ХІІ. 2003 г. за „Правила и нормативи за 

устройство на отделните видове територии и устройствени зони”. Озеленените 

територии в населените места, в селищните образувания и извън тях се определят с 

общите и подробните устройствени планове. 

Община Кричим разполага с Общинска наредба за изграждане и опазване на 

зелената система в общината, приета с Решение №52, взето с Протокол №10 от 

26.06.2008г. 

Общината води и актуализира Публичен регистър на озеленените площи, на 

дълготрайните декоративни дървета и на дърветата с историческо значение в 

общината. Последна актуализация от 2008г. Достъпът до информацията, вписана в 

регистъра, се осъществява при условията и по реда на Закона за достъп до 

обществена информация . 
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Местоположението и устройството на зелените площи са  уточнени през 1982 

г., когато е изработен сега действащия градоустройствен план. Към момента има само 

данни за брой, местоположение, граници и предназначение на зелените площи в 

общинския център - гр. Кричим: 

- Общо 17 броя, с площ от 480 до 5550 кв. м; 

- Обща площ: около 48 000кв. м. 

- Предназначение: 10 площи за зеленина, 1 за зеленина и спорт, 1 за паркова 

площ, и 5 с неуточнени граници и предназначение. 

Видно от тези данни, към зелените площи са включени зони за спорт и такива 

с  неустановени граници и предназначение.   

Зелени площи за широко обществено ползване: 

Като такива се ползват благоустроените зелени площи, с паркова мебел в 

централната градска част. 

Площите с уточнени граници и предназначение са обявени за зелени площи 

между 1999 и 2007 г.  

Съгласно опорния план на ОУПО площите за широко обществено ползване на 

територията на град Кричим са 2.85ха 

Извън границите на населеното място са  установени зелени площи от 0.84ха. 

Анализирайки данните, стигаме до извода, че Зелени площи за широко обществено 

ползване в Община Кричим са недостатъчни за мащабите на Общината -  3.35  

м2/жител, което не отговаря на норматива за зелени площи от  8м2 за много малки 

градове. 

За съществуващите зелени площи се полагат сравнително добри грижи, според 

възможностите на общинския бюджет. Повечето зелени площи са залесени с 

декоративни дървесни видове, освен 1 залесена с овощни дървета;     

През последните години  в общината са изпълнени и изпълняват редица 

благоустройствени проекти, чрез които се постига естетизирана, благоустроена, 

достъпна и привлекателна градската среда 

 

 

Наименование на проекта       програма стойност 

 лв 

резултати 

„Населението на гр. Кричим 

обединено от идеята за красива 

паркова площ и чиста околна среда“  

МОСВ

-ПУДООС 

 

9979.16 Изграден парк за 

отдих, с паркова 

мебел, фонтан 

Рехабилитация на пл. 

“Обединение”, част от ул. “Никола 

Петков”И прилежащите площи към 

сградата на Община Кричим и 

читалище “Пробуда”, 

ПРСР 

мярка 322 – 

Обновяване и 

развитие на 

населените 

896 928 Паркоустрояван

е и 

плагоустрояване 

на прилежащите 

на сградата на 
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Наименование на проекта       програма стойност 

 лв 

резултати 

паркоустрояване на УПИ IV-за 

оз.,кв.57, УПИ III-за оз и УПИ II-за 

оз.-кв.57, по плана на гр. Кричим 

места Общината и 

читалище 

“Пробуда” 

Рехабилитация, паркоустрояване и 

бладоустрояване на зелени площи в 

УПИ XIII-за зеленина и трафопост, 

кв.80, УПИ XII-за зеленина, кв.129, 

имот на ул. „Венера“ за з., кв.135, 

площад Родопи, пред църквата за 

зеленна, имот за зеленина в района 

на гара „Въча“ 

ПРСР 

мярка 322 – 

Обновяване и 

развитие на 

населените 

места 

644 734 Паркоуст

рояване и 

благоустрояване 

на зелените 

площи 

Рехабилитация на пътна част 

на пешеходен мост над р. “Въча” –

гр. Кричим 

 

ПРСР 

мярка 322 – 

Обновяване и 

развитие на 

населените 

места 

143 104 Рехабили

тация на пътна 

част на 

пещеходен мост 

над р. “Въча” 

 

Независимо, от реализираните мероприятия, включваща и реконструкция и 

изграждане на зелени площи, потребностите от  повече  места за отдих и рекреация в 

близост до местоживеене остава.  

С липсата на достатъчно вегетативни площи, като мощен екологичен фактор 

се нарушава и микроклимата на градската среда. 

Oзеленени площи със специфично предназначение: 

Площ със специфично предназначение е гробищния парк, отреден с Решение 

№ 110, съгл. Протокол 16 от 05.11.2004г. Одобрен е и  влязъл в сила ПУП за 

благоустрояване на територията на нов „Гробищен парк“, с площ 14 015 м2.  

Гробищен парк съществува и между ул. ‚Кокиче“ и ул. „Тракия“. 

В община Кричим няма ботанически градини, дендрариуми и зоопаркове  

Oзеленени площи за ограничено обществено ползване: 

Допълващи зелената система са озеленените площи за ограничено обществено 

ползване в имотите за жилищни, вилни, обществени, производствени, курортни и 

спортни сгради и комплекси. Няма данни за наличността, площите и състоянието им 

на територията на община Кричим. 

Терени за спорт и атракции: 

Община Кричим разполага с Градски стадион, в който са обособени освен 

терена на стадиона и две спортни площадки. Площа е 33 494 м2.  

Извън населеното място съществува терен за спорт и атракции на площ от 

0.84ха.  
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Всяко от трите училища в общината също разполага със спортни площадки, но 

те се използват предимно за целите на учебните занятия.  

Гори 

Горските територии са мощен екологичен, рекреационен и стопански ресурс.   

Възможностите които предоставят имат не са само икономическо, но и социално 

значение.  

Горите имат следните функции и значимост за общината: 

– Поддържат биологичното разнообразие на горските екосистеми и горски 

обитатели  

– Почвозащитни, противоерозионни и водоохранни функции  

– Източник на строителна дървесина за нуждите на материалното производство  

– Източник на дърва за огрев за задоволяване нуждите на местнотo население.  

– Осигуряват поминък и допълнителни доходи на местното население от 

страничните ползвания, като пашата на домашните животни и добива на 

диворастящи гъби и билки 

– Климаторегулиращи, средообразуващи и рекреационни функции– част от 

горските масиви южно от града са  обявени за „зелени зони“, които дават 

възможност за отдих на населението в естествена, природна среда  

Горите на община Кричим са част от горските територии в района на ТП 

„Държавно ловно стопанство  Тракия“, териториално поделение на „Южноцентрално 

държавно предприятие” ДП гр.Смолян. Функциите му обхващат организацията, 

координацията и контрола на дейностите по възпроизводството, ползването и 

опазването на гората и дивеча. 

За държавните горски територии в района на ТП „ДЛС-Тракия е изработен нов 

Горскостопански план със срок на действие 10г.  За плана е издадено РС №18-

ОС/2019 за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно 

въздействие, издадено от Министерството на околната среда и водите. Проведено е 

обществено обсъждане.  

ОУПО на Община Кричим е съобразен с данните от инвентаризацията към 

31.12.2018г., залегнали в плана.  

Община Кричим е сред общините със лесистост между 50 и 60%. - 57.2%, със 

участие на залесените площи от общите горски територии -88.7%.  

Горските територии възлизат на 3 143.3ха, съгл. отчет за разпределение на 

общата горска площ по вид на горите /формуряр 1-ГФ/, в т.ч: 

Съгласно отчет за  разпределение на залесената площ по дървесни видове и 

класове на възраст, данните са следните: 
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Вид гори Залесена площ Незалесена  недървопроизв. общо /ха/ 

иглолистни 771.6 0.9 39.4 811.9 

Широколистни 

високостъблени 

542.7  9.5 552.2 

Издънково за 

превръщане 

856 2.8 63.2 922 

Нискостъблени 610.2 2.3 244.7 857.2 

общо 2780.5 6.0   356.8 3143.3 

 

От иглолистните, с най-голямо участие е белия бор – 44%,  следван от черния 

бор – 32,3%, ела -22% и други, между които ела смърч – 1.6%.   

От широколистните гори, най-мощно е присъствието на бука – 77.8%. 

Участието на дъба е 11.7%, липата -3.2%. Останалите 7.3% са от видовете габър, 

бряст, ясен, явор, трепетлика и др.   

Незалесените горски площи подлежащи на залесяване са   6 ха голини.  

Недървопроизводителните горски площи са  356.8ха, от които: 

поляни-31.3ха, пътища и просеки -71ха, скали, реки и сипеи -254.5ха.    

Функционалното разпределение на горските територии, съгл. чл.5 от Закона за 

горите на територията на Общината /формуляр  4-ГФ – отчет на горския фонд по 

групи гори и лесистост/ е както следва: 

Вид гори по функционални категории Запас /ха/ Обща площ /ха/ 

стопански 52.7 52.0 

Защитни, в т.ч.: 

• гори за защита на водите 

• за защита на урбанизираните територии 

• за защита на сгради и обекти на 

техническат инфраструктура 

16.8 

14.5 

1.5 

 

0.8 

14.6 

12.4 

1.4 

 

0.8 

Специални, в т.ч.: 

• защитени територии по ЗЗТ 

• защитени зони по ЗБР  

• горски територии с рекреационно 

значение 

• токовища 

• горски територии с ВКС 

• гори във фаза на старост 

3073.8 

0.4 

1206.0 

3.6 

 

0.4 

1689.5 

173.9 

2713.9 

- 

974.8 

3.2 

 

0.4 

1567.3 

168.2 

всичко  3143.3 2780.5 

 

Видно от таблицата, с най-голям дял са специалните гори -97.8%, в които 

участието на тези с висока консервационна стойност и защитените зони по Закона за 

биологичното разнообразие е най-голямо.  
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Стопанските гори заемат 1.7% от горите в Общината, от тях 34.0 ха са 

иглолистни гори и 18.7ха широколистни.  

Най-малък е дела  на защитните гори -0,5% 

Добитата дървесна маса от  промишлен дърводобив, суха, паднала маса и 

санитарни сечи е 7387м3,  в т.ч.: 

– от възобновителни сечи  от 86.9ха -5 374м3,   

– от  отгледни сечи от  42.1ха  - 2013м2 , 

В ловностопанско отношение,  на територията на Общината няма обособена 

база за интензивно стопанисване на дивеча. 

Защитените зони по Закона за биологичното разнообразие и Защитените 

територии 

Защитени територии  

На територията на ТП ДЛС „Кричим  се разполагат изцяло или отчасти 2 

защитени територии, разпределени по категории, както следва: 

▪ Поддържан резерват (ПР) "Изгорялото гъне”. Обявен за резерват  през 

1949 г. През 1999 г. е прекатегоризиран в поддържан резерват. Общата му 

площ е 29,3 ха. Разположен е в землището на гр. Кричим. На неговата 

територия се съхранява едно от редките находища на дървовидна хвойна 

(Juniperus excelsa Bieb.). Характерни растения за резервата са келяв габър, 

космат дъб, люляк, жасмин и други интересни дървесни и тревни видове. 

Представлява интерес за природолюбителите и голям потенциал развитие 

на екотуризма в района.  

▪ Защитена местност (ЗМ) “Козница” е обявена през юли 2008 г. с  цел 

опазване на най-голямото в Родопите находище на дървовидна хвойна 

(Juniperus excelsa Bieb). Площта на ЗМ е 650,2 ха. Защитената местност се 

разполага на територията на две общини. Една част (4,230 дка от площта й) 

е на територията на община Кричим, а останалата част (6 497,341 дка) - на 

територията на община Родопи. 

Всички защитени територии попадат в териториалния обхват на РИОСВ – гр. 

Пловдив. 

Защитени зони  

На територията на община Кричим са разположени част от защитена зона 

«Бесапарски ридове», код BG0002057 – по директивата за птиците и части от 

защитените зони по директивата за хабитатите – «Родопи–Западни», код BG0001030, 

«Бесапарски възвишения», код BG0000254 и «Река Въча–Тракия», код BG0000424. 

▪ Защитена зона „Родопи–Западни“ с код BG0001030 за опазване на  

природните местообитания  и на дивата флора и фауна, приет с Решение 

на Министерски съвет  № 661 от 16.10.2007г. (ДВ бр. 85 / 2007г.) -  
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включва слабо населен район с обширни иглолистни и смесени гори. 

Зоната е ключово място за опазване на мечката – без опазване на тази 

зона срещу фрагментация и засилване на човешкото влияние, бъдещото 

на цялата Рило-Родопска популация, включително и гръцката й част, ще 

бъде застрашено. 

▪ Защитена зона „Бесапарски възвишения“,  с код BG0000254 за  

опазване на природните местообитания  и на дивата флора и фауна, 

приет с Решение на Министерски съвет  № 122 от 02.03.2007 г. (ДВ бр. 

21 /2007г.) - Бесапарските възвишения са разположени в югозападната 

част на Тракийската низина в близост до гр. Пазарджик в подножието на 

Родопите. От север са ограничени от р. Марица, а на изток — от Стара 

река. На запад се свързват с Родопите посредством Кочаговският баир. 

Състоят от пет рида: Главинишки, Огняново-Синитевски, Триводишки, 

Новоселско-Кричимски и Капитандимитриевски. 

▪ Защитена зона „Река Въча–Тракия“ с код BG0000254 за опазване на 

природните местообитания  и на дивата флора и фауна, приет с Решение 

на Министерски съвет № 122 от 02.03.2007г. (ДВ бр. 21 / 2007г.). - 

обхваща бреговете на едноименната река, която е един от най-значимите 

притоци на река Марица. Започва от гр. Кричим и продължава до 

вливането на р. Въча в р. Марица. обхваща бреговете на едноименната 

река, която е един от най-значимите притоци на река Марица. Започва от 

гр. Кричим и продължава до вливането на р. Въча в р. Марица.  

1.9 Културно-историческо и природно наследство  

„Фокусирането  върху  спецификата  на  мястото  по  отношение  на природните 

и културните ресурси и индивидуалните преимущества на градовете, селата и 

териториите,  на  основата  на  материалните  и  нематериални  ценности  и  връзки  

ще  бъде водещо в политиките за устройство на територията и регионално развитие. 

Целта на кохезионната политика е да се повиши социално-икономическата 

конвергенция и кохерентност сред и  между  регионите  и  градовете  на  общността, 

осигурявайки по  този начин качество на живот. Този основен подход в 

пространственото развитие е отправна точка  и  при  пространствените  политики,  

свързани  с  материалното  и  нематериалното културно  наследство  на  България,  

които  се  залагат  в  НКПР  и  са  в  пряка  връзка  с качеството на живот на 

българите. Отчита се и промененото отношение към културните ценности  и  

разширяване  на  пространствения  обхват  на  културното  наследство – от 

единичната  ценност  до  ансамбъла  с  неговото  обкръжение  и  цялостната  градска  

или природна среда, в която е ситуирана, от интериора на сградата и нейната 

конструкция до характерния  пейзаж,  от  к 1. 

1.9.1. Анализ на територията и историческото развитие на Община Кричим 
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Община Кричим е разположена в уникална природна среда. Формирана е 

исторически около течението на р. Въча и около древно селище от ранно 

византийската епоха. Има добри връзки със съседните общини: Стамболийски и 

Перущица и с Областния център гр. Пловдив. 

Общината заема важно място във връзката „Централни Родопи“ и 

вътрешността на страната. През нейната територия протича река Въча, която е 

формирала естествен пролом за изграждане на пътна артерия за родопския град 

Девин. В началото на р.Въча, на високи и естествено защитени скали на бреговете ѝ 

се намират останките от две средновековни крепости с важна роля в охраната на 

планинския проход. Значима е Асенова крепост, от която са останали запазени 

крепостна стена, водохранилище и част от жилищни постройки. Тук е и „Асеновия 

камък“ с изсечен исторически надпис, запазен и до днес: „На този камък седя цар 

Асен, когато превзе Кричим“.Счита се, че се отнася до царуването на Цар Иван-Асен 

ІІ, завладял крепостта Кричим през 1230г. След победата от 1235г., Царят дарява 

монашеските обители на „Света Гора“, за което има свидетелства от патриарх 

Евтимий. От златопечатните грамоти издадени от името на Иван-Асен ІІ за тези 

манастири, е запазена само този за Ватопед („Ватопедска грамота“). 

Съхранена е и грамотата даваща право на „Дубровнишките търговци за 

свободна търговия в пределите на българското Царство. През 1298г., Кричимската 

крепост е завладяна от Иванко („Иванково кале“). Същата година по-късно крепостта 

е превзета от византийския севастократор Георги Палеолог, загинал при 

превземането на крепостта. Кричим през ранното Възраждане (1396-1762г.), е имал 

килийно училище. Манастирите „Св.Богородица“ и „Св.Врач“, в подножието на 

родопския връх Клисура, са поддържали църковно-славянското и българското 

книжовно предание, като същевременно са били книжовно-просветителски средища 

(училища). По този начин те са допринесли за съхранението на българската 

писменост, духовност, вяра и народност. 

През 1451г. Кричим е вписан в регистрите на „Филибе-санджак“(Пловдив), 

като село. По заповед на Султан Мехмед ІІ-ри, Хайретин паша и внукът му Халил 

паша, са очертали границите на селището-КРИЧИМ, като за това свидетелства 

документ, записан от Хасковския Кадия-Мустафа Бени Али. В покрайнините 

югозападно от града, по протежение на западния край на прохода, започва 

територията на резервата „Изгорялото гюне“, в чиято близост се намират 

археологически останки от древната крепост „Кричим“. Местността е известна под 

името „Калето“. След Освобождението от турско робство, до 1994г. Кричим е силно 

развито търговско-занаятчийско селище и активен център за производство на 

селскостопанска продукция. 

1.9.2. Ресурс на КИН - историческо развитие и справка за състоянието на 

недвижимото Културно наследство в община Кричим (по селища и землища) в 

обхвата на ОУПО и прилежащи територии 

СПРАВКА на обекти като НКИН (Недвижимо културно-историческо наследство)на 

територията на Община КРИЧИМ. Списъчна таблица на НИНКН-Министерство на 
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културата за културно-историческите паметници на територията на Община 

КРИЧИМ. 

 
№ 

ОБЕКТ на НКН, населено място, 

локализация 

Деклари- 

ран,прот. 

списък 

Обявен в 

ДВ/бр. год. 

 

Вид на 

паметника 

5 

Категория

.6 

1. Старо селище, местност 

„Гергевец“, 2км. от гр.Кричим 

- ДВ. 

Бр.36/1966г. 

Архитектурно- 

строителен 

Местно 

значение 

2. Три манастира:първи, втори и 

трети“Св.Врач“, 3.5км. 

югозападно от гр.Кричим 

- ДВ. 

Бр.36/1966г. 

Архитектурно- 

строителен 

Местно 

значение 

3. Средновековно крепост 

„Иванково кале“, западно над 

гр.Кричим 

- ДВ. 

Бр.36/1966г. 

Архитектурно- 

строителен 

Местно 

значение 

4. Средновековна крепост „Малкото 

кале“ в покрайнините на 

гр.Кричим 

- ДВ. 

Бр.36/1966г. 

Архитектурно- 

строителен 

Местно 

значение 

5. Скален старобългарски надпис до 

„Иванково кале“, з-ще гр.Кричим 

- ДВ. 

Бр.36/1966г. 

Архитектурно- 

строителен 

Национал

. 

значение 6. Лобно място,на 4км. южно от 

гр.Кричим 

- ДВ. 

Бр.20/1969г. 

Исторически Местно 

значение 

7. Историческа местност „Сухото 

дере“,з-ще гр.Кричим 

- ДВ. 

Бр.20/1969г. 

Исторически Национал

. 

значение 8. Църква „Св.Козма и Дамян“, в 

гр.Кричим 

Списък от 

19.07.1974г. 

- Художествен Местно 

значение 

9. Манастир 

„Св.Богородица“(„Рождество 

Богородично, 6км. южно от 

гр.Кричим 

Регистър на 

ПК от 1956г. 

- Действащ 

Архитектурно- 

исторически 

Местно 

значение 

10. Паметник на загиналите 

кричимци във войните 1912- 

1913,1915-1918г.ЦГЧ на 

гр.Кричим 

- - - Местно 

значение 

 

 

1.9.3 АКБ информация – Данни от АКБ при БАН 

AKB_N Вид Хронология N_coord 

E_coord 

Местност Площ История на 

проучването 

Режим 

на 

ползване 

Опазване Автор на 

картона 

2
1
0
0

0
5
9
 

Надгробна 

могила 

Античност 42,063768 

24,454838 

Русовица  теренни 

обхождания от 

К. Кисьов през 

1991г. 

А Статут: обявен 

ПК с национално 

значение ПМС 

1711/10.62 г. 

К. Кисьов 

02.08.1992 

2
1
0
0

0
6
0
 

Надгробна 

могила и 

Селищем. 

Гергевец 

Античност 

Раннохристиянска 

базилика 

42,042043 

E24,492988 

   Разкопки на В. 

Танкова 

през1982 г. 

А Статут: обявен 

ПК с национално 

значение ПМС 

1711/10.62 г. 

К. Кисьов 

02.08.1992 
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Сведения от: http://metaldetecting.bg/nkic_register/   

• Три манастира : Първи манастир , Втори и трети манастир св. Врач – с . Кричим – 

5 км юз , 3,5 км юз 

• Средновековна крепост Иванково кале – с . Кричим – над селото 

• Средновековна крепост малкото кале – с . Кричим – в селото 

• Скален старобългарски надпис – до Иванково кале 

По данни на Министерство на отбраната – регистър на военните паметници: 

http://www.militarymuseum.bg/Pages/Electronic%20records%20and%20catalogs/Military

%20register/military_register.html  

и също: https://pd.government.bg/?page_id=9484  
 

 

• Войнишки паметник на 

кричимци, взели участие в 

в Обединението на 

България и на загиналите 

участници във войните 

през 1912-1918 г. 

Паметникът е общинска собственост като земята 

под него е публична общинска собственост. 

 

• Паметник на трите 

поколения 

 

 

42°0'52"N 

24°28'38"E 

Исторически, местно значение 

Паметник на ятаците; Паметник на лобното 

място на убитите без съд и присъда на 

06.06.1944 г. двадесет и двама ятаци от град 

Перущица. 

 

2
1
0
0

7
3
1
 

Крепост Втора българска 

държава 

42,025922 

E24,487621 

Калето 12 Д.Цончев. 

Кричим през 

средновековието, 

1948, 74-78. 

А Статут: 

Археологическа 

културна 

ценност с нацио-

нално значение 

съгл. чл. 146, ал. 

3 от ЗКН. 

Ж. 

Танкова 

17.11.1992 

г. 

1
0
0
0

3
0

1
3
 

Манастир 

„Успение 

Богородично 

Средновековие 42,003017 

E24,476449 

 2  А Статут: обявен 

ПК с национално 

значение  

 Иво Д. 

Чолаков 

07.12.2015 

http://metaldetecting.bg/nkic_register/
http://www.militarymuseum.bg/Pages/Electronic%20records%20and%20catalogs/Military%20register/military_register.html
http://www.militarymuseum.bg/Pages/Electronic%20records%20and%20catalogs/Military%20register/military_register.html
https://pd.government.bg/?page_id=9484
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Историческа местност „Сухото 

дере“, з-ще гр.Кричим 

Лобно място на загиналите партизани от 

отряд „Антон Иванов“ 

ДВ. Бр.20/1969г.  

Исторически от Национално 

значение 

https://opoznai.bg/krichim/sort:popular_month/pametnitzi  

 

Релефна карта с места на 

основни НКЦ 

https://fakti.bg/kultura-art/133578-za-primer-v-krichim-uchrediha-obshtinski-fond-kultura-  

 

№ № АКБ    

https://opoznai.bg/krichim/sort:popular_month/pametnitzi
https://fakti.bg/kultura-art/133578-za-primer-v-krichim-uchrediha-obshtinski-fond-kultura-
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1 2100060 Старо селище, с раннохристиянска базилика (IV  - 

VII в.) местност 

„Гергевец“, 2км. от гр.Кричим 

 ДВ 

.Бр.36/1966г 

Архитектурн

о- стр. 

Местно 

значение 

2  

  

42°1'49"N 

24°27'52"E  

Три манастира: 

първи, втори и 

трети“Св.Врач“, 

3.5км.югозападно 

от гр.Кричим;  

унищожен от 

турците в 1876 г., 

днес руини 

ДВ. 

Бр.36/1966г. 

Местно 

значение 

3  

  

Асенова крепост 

Средновековна 

крепост 

„Иванково кале“, 

западно над 

гр.Кричим 

ДВ.Бр.36/196

6г 

Архитектур-

но-

строителен 

Национално 

значение 

5  

 

42°2'10"N 

24°27'47"E 

Скален 

старобългарски 

надпис до 

„Иванково кале“, 

з-ще гр.Кричим 

ДВ. 

Бр.36/1966г.  

обявен 

Архитектурн

о- 

Строителен 

Национал. 

значение 

 Списък от 

19.07.1974г 

 

Църква 

„Св.Козма и 

Дамян“,в 

гр.Кричим 

Художествен 

паметник 

Списък от 

19.07.1974г 

Местно 

значение, 

деклариран 
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 Регистър на 

ПК от 

1956г. 

 

42°0'10"N 24°28'34"E 

Манастир 

„Св.Богородица“ 

(„Рождество 

Богородично“), 6км. 

южно от гр.Кричим 

Средновековие IX–X 

в.; реконстр. XIX в. 

Действащ без монаси 

Местно 

значение 

 10003013 

 

Манастир 

„Успение 

Богородично”, 

Средновековие 

42,003017 N 

24,476449 E 

 

Обявен с 

национално 

значение 

  

 

42°2'20"N 

24°27'47"E 

Ранновизантий

ска крепост 

(Голямото 

кале) 

 

  

 

Проект за 

възстановка?!  

 

   42°1'54"N 24°28'22"E  

 

Потенциал за проучване – Тракийска 

крепост Полянките: 

bulgariancastles.com/bg/node/2265 

 

  42°2'16"N 24°29'12"E Потенциал за проучване – Тракийска 

и средновековна крепост Драговец 

 

http://wikimapia.org/external_link?url=http://bulgariancastles.com/bg/node/2265
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1.10.4. Нематериално наследство 

Читалище „Пробуда -1912 г.”  е значим културен център със зрителна зала с 

520 места и функционална сцена. Към читалището действат няколко самодейни 

състава: театрален, певчески, танцов, които са основно ядро при провеждане на 

всички културни мероприятия в града. 

Създаден е и фонд „Култура” на община Кричим. 

Първите проекти, които се очаква да бъдат реализирани са козметичен ремонт 

и почистване на паметника на Обединението в центъра на града и обособяване на 

местен исторически музей, който ще се намира на втория етаж в сградата на Народно 

читалище „Пробуда-1912 г.”. В него ще намерят място над 1200 уникални предмета и 

части от предмети, педантично събирани от кричимеца Борис Стоилов.  

С учредяването на фонд „Култура” се цели както юридически лица – фирми, 

организации и др., така и хора, които искат,  да дарят - и от града, и от всички точки 

на страната и света - целеви пари, които ще бъдат използвани за дейностите, свързани 

с изграждане на устойчив модел на културно развитие и  популяризиране на 

културно-историческото наследство на територията на община Кричим.  

8.5 Библиография: 

Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г. 

• http://www.militarymuseum.bg/Pages/Electronic%20records%20and%20catalogs/Military

%20register/military_register.html   

• https://pd.government.bg/?page_id=9484  

• https://opoznai.bg/krichim/sort:popular_month/pametnitzi  

• https://fakti.bg/kultura-art/133578-za-primer-v-krichim-uchrediha-obshtinski-fond-kultura-  

• https://bulgariancastles.com/bg/node/2265    

 

1.10 Пътна инфраструктура 

1.10.1 Пътна инфраструктура 

Община Кричим е добре позиционирана в националната комуникационно-

транспортна мрежа. 

  

 

Централна 

джамия 

 

http://www.militarymuseum.bg/Pages/Electronic%20records%20and%20catalogs/Military%20register/military_register.html
http://www.militarymuseum.bg/Pages/Electronic%20records%20and%20catalogs/Military%20register/military_register.html
https://pd.government.bg/?page_id=9484
https://opoznai.bg/krichim/sort:popular_month/pametnitzi
https://fakti.bg/kultura-art/133578-za-primer-v-krichim-uchrediha-obshtinski-fond-kultura-
https://bulgariancastles.com/bg/node/2265
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Определена представа за възможностите за достъп “от” и “до” на община 

Кричим дава показателят на степента на развитие на пътната мрежа, разглеждана 

като  фактор за по-ефективното приобщаване на общината към центровете от по-

високите йерархични нива в границите на област Пловдив.  

Гъстотата на републиканската пътна мрежа е 0,43км/ км2 е над средната за 

страната 0,171км/км2.  

1.10.1 Външни връзки–РПМ(републиканска пътна мрежа). 

Транспортната обвързаност на общината с   националната и регионална 

транспортно-комуникационна инфраструктура показва, че през нейната територия 

не преминават пътища от висок клас (автомагистрали първокласни и второкласни 

републикански   пътища).  

Пътната инфраструктура включва  два третокласни републикански пътища 

866 Смолян-Стойките-Широка лъка-Михалково-Кричим-Стамболийски-

(Пазарджик-Пловдив) , 8602 Пловдив-Злати трап-Брестовица-Перущица-Устина-

Кричим  и общо 3,803 км. общински пътища, които осигуряват удобни връзки със 

съседните общини. 

Проучването се извършва съгласно информацията предоставена със 

следните писма : 

- N 66-Пд-2012/19,12,2018год.-ОПУ Пловдив 

- N 33-00-881/18,12,2018год.-ИПМ 

- Приложение N 1, към т.1 – списък на републиканските пътища в 

Република България 

1.10.1.1 Пътни артерии от РПМ (републиканска пътна мрежа), чрез които общината 

осъществява външните си връзки, са с дължина 23,46 км, както следва: 

– Основен транспортен носител за общината в направление север-юг се явява 

третокласният път 866 Смолян-Стойките-Широка лъка-Михалково-Кричим-

Стамболийски-(Пазарджик-Пловдив), от км 88+270 до км 108+740 с дължина 

20,470 км 

– Път -8602 Пловдив-Злати трап-Брестовица-Перущица-Устина-Кричим, от км 

18+640 до км 21+630 с дължина 2,99 км 

1.10.1.2.Състояние на пътната настилка: 

– Път 866 Смолян-Стойките-Широка лъка-Михалково-Кричим-Стамболийски-

(Пазарджик-Пловдив). През 2019г е извършена рехабилитация по програма 

ОПРР от км.88+270 до км 103+341 с дължина 15,071км и състоянието на 

настилката  вече е добро, а участъка от км103+341 до км 108+740 с дължина 

5,399 състоянието е средно. 

– Път 8602 Пловдив-Злати трап-Брестовица-Перущица-Устина-Кричим, 

състоянието е добро. 
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1.10.1.3. Интензивност на движението- средно денонощна годишна интензивност на 

автомобилното движение през 2015г и прогноза до 2035г. 

Преброяване има само на път 866 Смолян-Стойките-Широка лъка-

Михалково-Кричим-Стамболийски-(Пазарджик-Пловдив), като през 2015г 

интензивността е била 298 Е, а прогнозната за 2035г е 454 Е, което е много малка 

интензивност: 

1.10.2.Вътрешни връзки–общински пътища. 

На територията на община Кричим,  понеже няма други населени места, 

затова всички пътища водят към гр. Кричим. Общинските пътища са с обща 

дължина 3.803 км.  

Общинска пътна мрежа 

 

Таблица 1 

№ по ред № на пътя Наименование на 

пътя 

Дължина от  км до км 

1 PAZ 1041 /ІІІ-375,Бяга-

Исперихово/-

Козарско-граница 

общ.(Брацигово-

Кричим)-Кричим / 

III-866/ 

2.463 4+300 6+763 

2 PDV1100 /III-866/Кричим-жп 

гара Кричим 

1.340 0+000 1+340 

 

През 2015г. е направен основен ремонт на общински път Кричим-гара 

Кричим. През 2019г. е направен основен ремонт на общинския път PAZ 1041. 

1.10.3.  Обществен транспорт за превоз на пътници. 

Транспортното обслужване е представено основно от фирма „Кричим 

Експрес” ООД Фирма „Кричим Експрес” ООД, извършва превоз на пътници 

съгласно действащи автобусни линии от квотата на община Кричим, а именно: 

1. Областна транспортна схема: Кричим – Пловдив /през Перущица/, 

Кричим – Пловдив /през Стамболийски/. 

2. Републиканска транспортна схема: Кричим – Пещера; Кричим – 

Жребичко; Кричим – Пазарджик; 

3. Общинска транспортна схема: Стадиона – ж.п. спирка Кричим 

„Кричим Експрес” ООД изпълнява маршрутните разписания с автобуси 

Сетра и Мерцедес. 

4. Многобройния график е по областната транспортна схема: Кричим – 
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Пловдив /през Перущица/, Кричим – Пловдив /през Стамболийски/. 

На територията на гр. Кричим, община Кричим има само една  – Автогара 

Кричим, с адрес: гр. Кричим, бул. „Тракия” № 26.  Същата е записана под № 59 в 

публикувания на интернет страницата на ИААА в рубриката „Регистри” списък  на 

категоризираните автогари към 13.11.2018 г. 

1.10.4. Железопътен транспорт. 

През територията на общината преминава“18 ж. п. линия „Стамболийски – 

Пещера“ със спирка в гр. Кричим с дължина 4,337 км. 

1.10.5. Анализ на транспортната достъпност с обществен пътнически 

транспорт до центровете за предоставяне на публични услуги на населението в 

общината и на връзките с други общини и Анализ на трудовите пътувания в 

рамките на общината и към други съседни общински центрове. 

Община Кричим се състои от само едно населено място, което е гр.Кричим. 

От единия край на града до другия в най-дългия му участък, се изминава пешеходно 

за половин час. Тези условия не изискват развитие на вътрешноградски обществен 

транспорт, с изключение достъпа до ж.п.спирката, която отстои на 8 км от най-

южната точка на града. Съгласно общинската транспортна схема има маршрут 

Стадиона-ж.п.спирка Кричим, Маршрута се движи по улици в с настилка в много 

добро състояние. 

Трудовите пътувания  се осъществяват основно към съседните общини и 

най-вече към областния център гр, Пловдив. 85% от трудовите пътувания се 

осъществяват чрез автомобилния и ж.п. обществен транспорт и 15% с личен 

транспорт. Републиканската и областната транспортни схеми напълно задоволяват 

нуждите от трудовите пътувания и нуждите на публичните услуги на населението в 

съседни общини. Не се налага изграждане на нови пътни отсечки, тъй като пътните 

връзки са директни между гр.Кричим и съседните общини. С цел абсолютно 

комфортното обслужване на тези пътувания е необходимо да се направи 

рехабилитация на път път III-866 “Граница Смолянска област-Кричим-

Стамболийски-път I-8“, в участъка от км103+341 до км 108+740 с дължина 5,399. 

1.10.6.Велоалеи и пешеходни пътеки. 

На територията на община Кричим няма реализирани трасета за велосипедисти. 

1.11. Електропреносна система 

1.11.1 Електропреносна система 

Електропреносната система за захранване на  Община Кричим е част от 

Републиканската мрежа. Основното захранване е на 110kV.  

Подстанции 
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В експлоатация са следните подстанции: 

№ Наименование Напрежение 

1.  ВЕЦ ВЪЧА I 110/20kV 

2.  ВЕЦ ВЪЧА II 110kV 

3.  ВЕЦ КРИЧИМ 110kV 

4.  ПАВЕЦ  ОРФЕЙ 220kV 

 

Всички подстанции са към съответната ВЕЦ. 

Ел. захранването на гореизброените подстанции се осъществява с въздушни 

ел.проводи 110kV и 220kV от електропреносната мрежа. 

 

Електропроводни линии 

Кабелни електропроводни линии - няма 

Въздушни електопроводни линии (ВЕЛ) на територията на общината. 

№ Наименование Напрежение Собственик 

1.  Кричим 1 110kV ЕСО ЕАД 

2.  Кричим 2 110kV ЕСО ЕАД 

3.  Исперихово-Розово 110kV ЕСО ЕАД 

4.  Петлешков 110kV ЕСО ЕАД 

5.  Устина-Каблешков  110kV ЕСО ЕАД 

6.  Равногор 220kV ЕСО ЕАД 

7.  Равнец 220kV ЕСО ЕАД 

 

Трасета на нови ВЕЛ - предвиден е нов ВЕЛ 110kV от ВЕЦ "ВЪЧА-1" в 

западна посока, успореден на ВЕЛ 110kV "Исперихово-Розово" 

Нанесени са сервитутните зони на всички ВЕЛ, като са отчетени изискванията 

на Приложение №5 към чл. 7, ал.1, т.5 от Наредба №16 за сервитутите на енергийните 

обекти: 

Напрежение ВЕЛ 

[kV] 

При трасе през населени 

места и селищни 

образувания 

От оста на ВЕЛ [м] 

 При трасе извън населени места 

и селищни образувания - 

земеделски земи 

От оста на ВЕЛ [м] 

220kV 26м 30м 
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Напрежение ВЕЛ 

[kV] 

При трасе през населени 

места и селищни 

образувания 

От оста на ВЕЛ [м] 

 При трасе извън населени места 

и селищни образувания - 

земеделски земи 

От оста на ВЕЛ [м] 

110kV 14м 24м 

20kV 7м 10м 

 

При разработката на ПУП и инвестиционни проекти да се: 

– заснемат точно и да се отразяват сервитутите на ВЕЛ, както и минималните 

нормативни отстояния до сгради и съоръжения, съобразно предвиденият 

клас на пожарна опасност; 

– проверяват нормираните габаритни разстояния на нови и съществуващи 

пресичания и сближавания с пътища, ЖП линии, надземни естакади, 

тръбопроводи и др. 

– при необходимост от изместване на съществуващи ВЕЛ се използват 

разпоредбите на чл.10 от НАРЕДБА № 6 от 24.02.2014 за присъединяване 

на производители и потребители на електрическа енергия към преносната 

или към разпределителните електрически мрежи  

В сервитутните зони на ВЕЛ подлежат на съгласуване с титуляра: 

– дейности съгласно чл. 14 ал.2 от Наредба №16 

– работа и преминаване на извънгабаритен товар с височина над 4.0м 

– изграждане на линейни инфраструктурни обекти 

– промяна на вертикалната планировка на съществуващи пътища и терени  

– ново залесяване и отглеждането на трайни насаждения 

За осигуряване на безопасност за хора и съоръжения да се спазват: 

– минималните отстояния на взривоопасни или пожароопасни обекти да се 

съобразят с изискванията на чл.695 от Наредба №3 и Наредба Iз-1971; 

– метални огради да се изграждат съгласно изискванията на чл. 218 от 

Наредба №3 НУЕУЕЛ; 

– успоредно преминаващи кабелни линии - чл.381  от Наредба №3 НУЕУЕЛ; 

– всички други нормативни изисквания на действащото законодателство, 

касаещи изграждането на сгради, съоръжения и др. в близост до 

електрически съоръжения; 

1.11.2. Източници от регионално и Републиканско ниво. 

На територията на Общината има изградени: 
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№ Наименование Мощност Собственик 

–  ВЕЦ ВЪЧА I 14 MW НЕК ЕАД 

–  ВЕЦ ВЪЧА II 7 MW НЕК ЕАД 

–  ВЕЦ КРИЧИМ 80 MW НЕК ЕАД 

–  ПАВЕЦ  

ОРФЕЙ 

160 MW НЕК ЕАД 

1.11.3. Разпределителна  мрежа 

Всички населени места от общината са електрифицирани, като извънградските 

мрежи са въздушни изводи 20kV, а в града мрежата е основно кабелна. Изградената 

електропроводна мрежа осигурява достатъчна сигурност и оперативност в 

захранването на потребителите. Като цяло електроразпределителната мрежа е 

реконструирана и поддържана на добро равнище, но има участъци с нарушени 

механични и електрически параметри. 

 Електропроводи и кабелни линии 20kV 

Електропроводите /въздушни и кабелни/ 20kV за захранване на селищата в  

Община Кричим са изградени така, че да се реализират пръстени с цел резервираност, 

както на битовите така и на промишлени потребители. В по-голямата си част 

електропроводите са собственост на "ЕРП ЮГ" АД, като всички се управляват от 

градската диспечерска служба. 

Електропроводите 20kV са съставени от въздушни линии основно в 

крайградските зони и селищата и кабели с омрежен полиетилен тип САХЕкТ в гр. 

Кричим. 

Въздушните електропроводи 20kV създават ограничения със сервитутите си в 

урегулираните територии и подлежат на постепенно кабелиране. 

 Като цяло електроразпределителната мрежа 20kV е в добро състояние.   

Развитието на мрежа средно напрежение да се предвижда с използване на 

кабели 20kV. Трасетата на кабелните и въздушни линии се определят с техническите 

проекти по реда на ЗУТ. 

Препоръчва се в промишлените зони въздушните електропроводи 20kV при 

възможност да се ликвидират и да се изгради кабелна мрежа. Целта е да се освободят 

допълнително производствени терени, които сега са блокирани от съществуващите 

сервитути на ВЕЛ 20kV. 

 Трансформаторни постове и Възлови станции 

На територията на гр. Кричим и околностите са изградени  зидани 

трафопостове в самостоятелни УПИ, вградени трафопостове, КТП,  БКТП и мачтови 

трафопостове  

В по-голямата си част трафопостовете са собственост на "ЕРП ЮГ" АД и се 

управляват от градската диспечерска служба. 
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Една част от трафопостовете в промишлените зони са частна собственост. 

С развитието на селищните системи ще се налага изграждане на нови 

трафопостове  за осигуряване на мощности за нарастващото с всеки ден потребление 

съгласно Закон за енергетиката и Наредба №6 за присъединяване на производители и 

потребители. 

 Ел. мрежа 0,4 kV 

Електрическата мрежа ниско напрежение в населените места в по-голямата си 

част е  въздушна.  Кабелни линии НН има в гр. Кричим.  За разлика от останалите 

нива на мрежите, мрежа 0,4 kV е с най-голям обем като дължини и брой съоръжения. 

Поддържането и обновяването на мрежа НН в най-голяма степен влияе на качеството 

на доставената ел. енергия за населението. 

Като разпределителни табла се използват полимерни разпределителни кутии. 

Важен проблем е уличното осветление на населените места в общината. 

Уличната осветителна мрежа на територията на общината е в задоволително 

техническо състояние. При реконструкцията на УО да се използват енергоспестяващи 

осветителни тела. 

1.12. Водоснабдяване  и Канализация 

Изходна информация 

При изготвяне на проучването на водоснабдяване и канализация към Общия 

устройствен план на община Кричим са ползвани следните източници: 

-Данни от „ВиК „ЕООД – Пловдив 

-„Регионален генерален план (РГП) за водоснабдяване и канализация на обособената 

територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив 

       -„Регионално прединвестиционно проучване за обособената територия на            

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив“. 

 

- Общински план за развитие на община Кричим 2014-2020 

Целта на изготвените планове е да подобри водоснабдителните и 

канализационните услуги в съответния регион, в 25 годишния период (2014-2038 г.), 

за да покрие Европейските директиви и Националната стратегия за околна среда на 

България, чиято основна задача е да „предостави достатъчно количество вода с добро 

качество за различни цели“. Ето защо представляват стратегически документ, в които 

се взима предвид два етапа: оценката на съществуващото положение и последващото 

проектиране и изпълнение на приоритетни  програми ( 2014-2028 г.) и дългосрочните 

стратегически опции (2029-2038г). 

Последващите дългосрочни инвестиционни планове целят да задоволят 

нуждите, свързани с устойчивото развитие и подобряване на благосъстоянието на 

населението. Това ще бъде направено чрез технико-икономическите анализи на 

предложените инвестиции за нови инфраструктурни проекти за съоръженията и/или 
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тяхното подобрение, което ще позволи да се посрещнат нуждите на населението и да 

се приложи съответния финансов план. Обхватът на Доклада за Генерален План 

представя резултатите от проучавнето проведено на обособената територията на 

оператора „Водоснабдяване и Канализация” - ЕООД Пловдив, въз основа на данните, 

събрани от него и Техническите отдели на Общините за Област Пловдив, в рамките 

на Регионалните Генерални Планове за водоснабдяване и канализация на Централен 

регион на Република България. В този смисъл неговите основни постановки следва да 

се съблюдават от предвижданията на ОУПО по отношение на развитието на ВиК 

мрежите. 

1.12.1 Водоснабдяване 

Водоснабдителна система на гр. Кричим  

Водоснабдителна система „Кричим“ спада към експлоатационен район 

“Кричим”. 

 

 

Обслужвани населени места 

Водоснабдителна система 
Обслужвани населени 

места 

население 

по НСИ 

ВС "Кричим" 
гр. Кричим 

с. Устина 

8135 

2225 

 

Водни ресурси/ водоизточници за водоснабдителната система „Кричим – 

Устина“ 

Водоснабдяването на гр. Кричим се осъществява чрез: 

ПС „Кричим”, която се състои от две водоснабдителни групи - група Кричим и 

група Устина, които водоснабдяват съответно град Кричим и село Устина. Група 

Кричим подава вода посредством напорен водопровод  ПЕ ø350 с дължина L=1570м. 

през водопроводната мрежа на града към контраводоем с V=2000м3 . Също така във 

водоема, влиза по гравитачен път и вода от водохващане „Кошовете”. В съседство на 

водоема се намира малка хидрофорна уредба, която захранва група къщи над нивото 

на водоема. Помпената група на гр. Кричим се състои от четири ПА. Група Устина 

водоснабдява с. Устина и подава вода в напорен водоем. Състои се също от четири 

ПА. Водоизточниците са два броя шахтови кладенци с капацитет 63,4л/сек. - по един 

за всяка водоснабдителна група. В момента на събиране на информацията в СОЗ се 

изгражда и оборудва нов тръбен кладенец с дебит 11-12 л/сек, който ще препомпва 

вода в двата шахтови кладенци. 



93 

 

За допълнително водоснабдяване на гр. Кричим има два броя каптирани 

извори „Синката” и „Кошовете” с капацитет 4,0л/с. От тях по водопровод М ø125 с 

L=4700м водата се подава в мрежата на града. 

Схема на водоснабдителна система „Кричим“ 

 

Количество на водите 

Водоснабдителна система „Кричим - Устина”, се водоснабдява чрез два броя 

тръбни кладенци при ПС „Кричим” с водочерпене от подземно водно тяло 

„BG3G00000NQ013” Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина и каптирани 

извори „Синката” и „Кошовете” с водочерпене от подземно водно тяло 

„BG3G00000PT041” - Карстови води - Централно Родопски масив.  

Справка за разрешените и добити водни количества от ВС „Кричим-Устина” 

за периода 2020г. е дадена в следващата таблица. 

 

 

 

 

 

 



94 

 

Разрешени и добити водни количества 

ВС  

Добит
и водни 
количества 
на вход ВС 

Добити 
водни 
количества на 
вход ВС 

Разрешителни за 

водоползване 

Разрешено водно 

количество 

2020 до 07.2021 

м3/г м3/г м3/г 

Кричим  
 1 416 845  358 560 

№300371/ 

14.05.2004г.   
753 725,0 

    300486/ 13.08.2004г. 170 000,0 
 

 

  

Водоизточникът на ВС „Кричим -Устина“ има разрешение за водоползване от 

БДИБР. Водоизточникът има ресурс да покрие нуждите от вода на населеното място, 

което водоснабдява тъй като фактурираните водни количества са много по малко, т.е. 

няма недостиг. Почти цялото иззето водно количество е за питейни-битови нужди. 

- По данни да експлоатационното предприятие 

- Фактурирана носеща приходи вода за 2020г 218 427 м³/г 

- Вода неносеща приходи за 2020г   1 198 418 м³/г . 

Качество на водите 

За опазване на подземните води от замърсяване около водовземните 

съоръжения и ПС за питейно-битово водоснабдяване има изградена санитарно-

охранителна зони пояс І, ІІ и ІІІ.  

Анализирани са качествата на водата, добита от ВС Кричим и не е установено 

влошаване на нейното качество вследствие геогенни или антропогенни причини – 

промишленост, селско стопанство, канализация. 

Анализ: Качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели на ВС 

«Кричим – Устина» е в  съответствие с изискванията на Директива 98/83/ЕО за 

качествата на водите, предназначени за консумация от човека и изискванията на  

Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата. 

1.12.3. Съществуваща външна водоснабдителна инфраструктура на 

Водоснабдителна система „Кричим – Устина“  

 Водохващане 

Водоизточници са два броя шахтови кладенеца с капацитет 63,4 л/с. 

Посредством П.Ст с монтирани две групи с по четири броя помпи /едната за гр. 

Кричим, другата за с. Устина/ се подава вода за двете населени места.  
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За допълнително водоснабдяване на гр. Кричим има два броя каптирани 

извори „Синката” и „Кошовете” с капацитет 4,0л/с. От тях по водопровод М ø125 с 

L=4700м водата се подава в мрежата на града. 

Село Устина получава вода от П.Ст „Въча” на гр. Кричим. Напорния 

водопровод е ЕØ150 с L=3654м. Има изграден и втори водопровод Ст Ø200 с 

L=3550м. Водата от П.Ст постъпва във водоем 240м3 и от там към мрежата на селото. 

Друг водоизточник за селото са четири броя каптирани извори с общ дебит 0,5 л/с. От 

тях по водопровод М Ø50 с L=2972м водата се довежда до НР 100 м3.  

• Местоположение на водовземното съоръжение: 

Характеристики на водохващането 

№ на 

разрешит

ел-ното за 

водочерпе

не 

Съоръжен

ие за 

водочерпе

не 

Имот № 

Ко

та 

тер

ен 

Средноде

нонощен 

дебит, л/с 

Разрешен 

годишен воден 

обем общ за 

кладенците, м3/г 

№ 300371/ 

14.05.2004 

г 

ШК 1 
000182, 

местн. 

Джевезл

ика 

215

,20 
45,0 

753 725,00 

ШК 2 
214

,40 
45,0 

№ 300486/ 

13.08.2004 

г 

каптирани 

извори 

„Синката” 
000959, 

в земл. 

на 

Кричим 

- 5,39 

170 000,00 каптиран 

извори 

„Кошовете

” 

- - 

 

 

• Санитарно-охранителни зони  

За опазване на подземните води от замърсяване около водовземните съоръжения и 

ПС за питейно-битово водоснабдяване са учредени санитарно-охранителни зони в 

три пояса – пояс І, Пояс ІІ и пояс ІІІ. Състоянието на СОЗ на вододайните зони е 

добро. 

Санитарно охранителни зони 

№ на заповед за учредяване 

на СОЗ 
Пояс Имот № Площ, м2 

СОЗ-М20/07.06.2005г. 

I  8079,00 

II 
000182, местн. 

Джевезлика 
615 729,75 

III  
1 074 463,87

5 

СОЗ –М-100/15.12.2007г. I 000959 536,00 
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№ на заповед за учредяване 

на СОЗ 
Пояс Имот № Площ, м2 

I 000536 150,00 

1.12.3.1  Помпени станции за питейни води 

Към ВС Кричим е изградена една ПС в землището на гр. Кричим.  

Капацитет на помпената станция 

Име 

на ВС 

Помп

ени 

станц

ии 

Помп

ена 

група 

Вид 

помпи 
Тип помпа 

Характеристики 

Q, 

л/с 

H, 

м 

N, 

кВ

т 

ВС 

„Крич

им” 

ПС 

„Крич

им” 

Гр. 

Кричи

м 

70M32x2 
Хоризонтална- 

многостъпална 
70 64 110 

70МТП32

x2 

Хоризонтална- 

многостъпална 
70 64 75 

28МТ45х2 
Хоризонтална- 

многостъпална 
28 90 45 

CR90-5 
Вертикална- 

многостъпална 
90 90 37 

  CR120-6-1 
Вертикална- 

многостъпална 
30 136 55 

  28МТ45х3 
Хоризонтална- 

многостъпална 
28 135 75 

  28МТ45х3 
Хоризонтална- 

многостъпална 
28 135 75 

 

С. 

Устин

а 

45МТР 

45х4 

Хоризонтална- 

многостъпална 

44,

50 
180 132 

Експлоатационно състояние на ПС 

Име на 

ВС 

Помпени 

станции 

Експлоатационно състояние 

Електромеха

нично 

оборудване 

Строителни 

конструкции 

Наличие на 

SCADA 

ВС 

„Кричим“ 
ПС „Кричим” Добро Добро Да 

Експлоатационни разходи на ПС „Кричим” 

Година Дебит 
Енергийна 

консумация 

Разходи 

за 

година 

 - m3/г. кВч/г. лв/г. 

2011 938 283,00 646 901 1 263  

2012 856 781,00 703 536 121 959 

2013 819 870,00 691 821 124 442 

2014 919 580,00 587 646 103 540 

2015 955 496,00 720 635 3 
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1.12.3.2 Пречиствателни станции за питейни води 

Качествата на подземните води от ВС Кричим - Устина са отнесени към “І 

категория – подземни води, които могат да се използват за питейно-битови цели”, 

поради което няма изградена пречиствателна станция за питейни води. Водата се 

обеззаразява чрез хлориране с хлор газ.  

Дезинфекция чрез хлориране към момента се извършва при ПС посредством 

автоматично  хлориране с хлор-газ. Хлор- газът се съхранява във варел 400 кг. 

1.12.3.3  Довеждащи (магистрални) водопроводи 

От ПС чрез водопровод Ст Ø200 с дължина 3550 м водата се подава до НР 240 

м3 за с. Устина. За гр. Кричим се подава водата по тласкател Ст Ø350 

От Каптираните извори „Синката ” и „Кошовете” по стоманен водопровод М 

Ø125 се подава вода за гр. Кричим. 

От каптираните извори чрез водопровод М Ø50 с дължина 2972 м водата се 

подава до НР 100 м3 за с. Устина. 

Преносни водопроводи от водоснабдителна система Кричим - Устина 

Местоположен

ие 

Материа

л 

Диаметъ

р [мм] 

Дължи

на [км] 

Година на 

изгражда

не 

Състоян

ие 

От ПС до гр. 

Кричим 
стомана 350 1,570 - лошо 

От каптиран 

извор до 

гр.Кричим 

манесма

н 
125 4,700 - лошо 

от ПС до НР 

240 м3 
стомана 200 3,550 1984 г. лошо 

от капт. извори 

до НР 100 м3 

манесма

н 
50 2,972 1973 г. добро 

Общо за 

групата 
- - 12,792 - - 

 

По-голямата част от тръбите са стари, в лошо състояние, с чести аварии, загуби на 

вода и са потенциален източник на проблеми за външното захранване на ВС Кричим. 

 

1.12.3.4 Напорни резервоари  

Водоснабдителната система Устина е изградена и функционира по схемата на 

преходен водоем. Към водоснабдителната система има изградени два напорни 

резервоара от 240 м3 и  100 м3 за съхранение на водата за с. Устина и два напорни 

резервоара за гр.Кричим с обем   2000 м3 и  120 м3. НР 2000 е се явява контра 

резервоар за населеното място. 
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Напорни резервоари от водоснабдителна система Кричим 

Име на 

ВС 

Напорни 

резервоар

и 

Година 

на 

изгражда

не 

Експлоатационно състояние 

Електромехани

чно оборудване 

Строителни 

конструкци

и 

Наличие 

на 

SCADA 

„Кричи

м - 

Устина“ 

НР V=240 

м3  
1984 г. 

тръбна система в 

лошо състояние 

ремонт на 

вътрешната 

изолация на 

водните 

камери 

 да 

НР V=100 

м3 
1973 г. 

тръбна система в 

лошо състояние 

ремонт на 

вътрешната 

изолация на 

водните 

камери 

не 

 
НР V=2000 

м3 
- добро добро да 

 
НР V=120 

м3 
- добро добро да 

 

Необходимо е подмяна на тръбната разводка във водоемите и ремонт на 

вътрешната изолация на водните камери. 

4. Настоящо водопотребление гр. Кричим 

На база фактурирани водни количества и данни за населението през 

последните пет години е опредено специфичното водопотребление за питейно – 

битви нужди и общото специфично водопотребление за гр. Кричим. 

 

Водопотребление и загуби на вода на гр. Кричим по данни на експлоатационното 

предприятие 

2020 година 

ВС/ 

Количества вода 

на вход ВС 

Фактурирани Загуби на вода 

населено Фактурирани 

Неотчетени водни количества 
място доставени 

  водни 

  количества 

  м3/год. м3/год. м3/год. % 

град 
1 416 845 218 427 1 198 418 84,58% 

КРИЧИМ 

до 07.2021 година 

град 
358560 110116 248444 30,71% 

КРИЧИМ 
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По данни към настоящия момент битовото водопотребление за населението е 

около 69,05л/ж/д. Небитовото водопотребление, което включва комунално – битовите 

консуматори и индустрия – 11,65л/ж/д. Водопотребление за битови нужди за 

население е около 90% от общото количество питейно вода. 

1.12. 5. Загуби на вода 

Загубите  на вода за периода 2020-2021г са дадени в таблицата по горе.На 

територията на общината е изпълнен проект № DIR-51011116-9-43- "Доизграждане, 

реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ гр. Кричим по 

приоритетна ос 1: Води на ОПОС. Загубите  са над допустимите и е необходимо 

допълнителни дейности по отстраняването им. До 2021 година е изпълнен проект с 

участието на 

В и К” ЕООД Пловдив, който е подмяна на съществуващ етернитов 

тласкателен водопровод от ПС „Кричим” до регулацията на града с тръби DN 400/8 

мм и дължина 1 680 метра. 

За други конкретни инвестиционни намерения предвидени в проектна документация 

няма данни. 

1.12.6 Водоснабдителна мрежа на гр. Кричим 

1.12.6.1 Местоположение на съществуващата инфраструктура гр. Кричим 

На чертежа е представена съществуващата водопроводна инфраструктура на 

града. В и К проводите са нанесени със сервитутите си 3 и 5 м в уличната мрежа  и  

6м в земеделски и горски територии съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 март 2020г., 

които в този мащаб не се четат. 

1.12.6.2 Количествени параметри и състояние на съществуващата 

инфраструктура на гр. Кричим, включително загуби на вода 

Материал и дължина на водоснабдителната мрежа в гр. Кричим 

Вътрешна водопроводна мрежа 

Материал  
Диаметър Дължина 

мм м % 

Етернит       

  Ф 60 766.90  

  Ф 80 2077.25  

  Ф 100 117.55  

  Ф 200 196.35  

                                       Общо етернит: 3 158.05 9.85% 

Стомана     

  Ф 89 68.60  

 Ф 125 1020,05  

  Ф 150 940.00  

 
Общо 

Стомана: 
2028,65 6,31% 
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Вътрешна водопроводна мрежа 

Материал  
Диаметър Дължина 

мм м % 

ПЕ    

 Ф 90 18 142.40  

 Ф 110 2 477.40  

 Ф 140 528.95  

 Ф 160 2 734.20  

 Ф 200 1 182.25  

 Ф 315 697.20  

 Ф 335 953.90  

 Общо ПЕ: 26 716.30 83.25% 

Чугун    

 Ф 70 187.05  

 Общо Чугун: 187.05 0.59% 

ОБЩО МРЕЖА: 32 090.05  

 

Водопроводната мрежа на град  Кричим е изпълнена преди всичко с 

полиетиленови тръби и много малка част от стоманени тръби, чугунени и етернитови, 

за които е необходимо ,да се вземат мерки по подмяна Тези тръби често аварират и 

компрометират цялостната работа на мрежата. . Сградните водопроводни 

отклонения, също в по – голямата си част са с подменени тръби. 

Съгласно предоставена информация от ВиК ЕООД Пловдив, в следващите 

таблици са обобщени количествени параметри на някои компоненти на 

водопроводната мрежа  

Количествени параметри на някои параметри по водоснабдителната мрежа в гр. 

Кричим 

СК ПХ Помпе

бр. бр. ни

станци

общо външен
вътреше

н
дълж.

капта

жи

дренаж

и
речно и

м.л. м.л. м.л. м.л. бр. бр.
водох

в
бр.

4+5 бр. тр. ш. ш.

кл. кл. тр.

бр. бр. бр.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18

р-н

Кричи

м

26
Кричи

м
41506 8434 33072 3867 27069 192 117

130;

2000
2 1 2 1

Кладенци

ВОДОПРОВОД

№

Населе

н о 

място

Водопроводна мрежа Сградни откл.
Водо

еми
Водоизточници

брой m3

 

 

Етернитовите тръби са полагани през 60-те години. Състоянието им е лошо с 

много аварии и течове, водещи до големи загуби на вода. Друга сериозна причина за 

загубите на вода се дължи на аварии, скрити и явни течове по сградните 
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водопроводни отклонения, изпълнени от стоманени поцинковани тръби, които бързо 

корозират и 10-15 години след полагане започват да дават аварии. 

Основни недостатъци по водопроводната мрежа: 

– Водопроводната мрежа на гр. Кричим в по – голямата си част е изпълнен от 

полиетиленови тръби, но около 15% е, изпълнена с етернитови, стоманени и 

чугунени тръби, по които има най – много аварии – тези тръби са изградени 

между 1958 и 1985 г. и те са в лошо състояние; 

Проблеми и изводи: 

– Множество аварии и износеност на довеждащата и част от 

разпределителната мрежа, вследствие на изтекъл амортизационен срок на 

годност на етернитовите, стоманените и поцинкованите тръбопроводи;  

– Лошо състояние на тръбната разводка във водоемите и вътрешната 

изолация на водните камери.  

– Значителни загуби на питейна вода;  

– Частична амортизация на системата;  

– Влошаване на качеството на водата, което крие сериозен здравен риск за 

населението; 

– Липсва пречистване на питейните води,прилага се само обеззеразяване 

което води до повишяване количеството на остатъчния хлор.  

1.12.2 Канализация 

АГЛОМЕРАЦИЯ „КРИЧИМ“ 

Отпадъчни водни количества и товари  

Отпадъчните води от гр. Кричим, посредством външен довеждащ колектор се 

отвеждат до ПСОВ – Кричим. 

Количеството отпадъчни води към настоящия момент се базират на 

информация за фактурирани водни количества, по данни на „ВиК” ЕООД, гр. 

Пловдив. Битовите отпадъчни води са сумата от отпадъчни водни количества от 

население и обществени нужди; небитовите отпадъчни води са сума от отпадъчни 

води за промишленост и селско стопанство.  

Количества отпадъчни води към момента на завършенаст на ПСОВ 

 Показател м.ед 2015 

Население в населеното място бр. 8135 

Население в агломерацията бр. 8126 

Битови  отпадъчни водни количества 
м3/год 

165 

896 

Небитови  отпадъчни водни количества м3/год 23 875 

Общ дебит на отпадъчните води ( битови + м3/год 189 
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небитови ) 781 

 

Стойностите на замърсителните товари са определени на база следните 

предпоставки: 

– Изчисления за еквивалентен брой жители от население вследствие 

валидиране границите на агломерация Кричим;  

– Замърсителен товар, изчислен на база специфичен товар от 60 g БПК5 на 

жител на денонощие; 

– Изчисления за еквивалентен брой жители от приходящи, временно 

пребиваващи, туристи, промишленост . 

Настоящ товар на отпадъчни води при завършеност  

Показател м.ед 2015 

Население в агломерацията бр. 8126 

ЕЖ в агломерацията бр. ЕЖ 10 600 

Процент БПК5 от битови + временно пребиваващи 

и приходящи % 94% 

Процент БПК5 от промишленост % 6% 

Общ товар по БПК5 кгБПК/д 636.00 

Допълнителни измервания и проучвания 

След предварителна оценка на канализационната мрежа на град Кричим е 

извършено измерване на ниво и скорост в последният участък от външния колектор, 

преди заустване в ПСОВ - Кричим.  

Измерванията са за сух период, при липса на значителни валежи и 

предполагаеми по-ниски нива на подпочвените води. В таблицата по-долу са 

показани резултатите от измервателната кампания: измерените средни, минимални и 

максимални водни количества, скорости и водни нива. 

Точки на измерване на агломерация Кричим 

№ Име Тип на уреда 
Тип на 

измерването 
Дименсия 

Средна 

стойност 

Минимална 

стойност 

Максималн

а стойност 

Диаме-

тър 

1 
KR-MPS 

- 01-F 
Flow monitor 1 

поток [м3/с] 0,0103 0,0000 0,0276 

750 скорост [м/с] 0,2275 0,0000 0,5420 

пълнеж [м] 0,1420 0,0050 0,1590 

2 
KR-MPS 

- 02-F 
Flow monitor 2 

поток [м3/с] 0,0122 0,0000 0,0241 

800 скорост [м/с] 0,3686 0,0000 0,4760 

пълнеж [м] 0,1039 0,0050 0,1270 
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Определяне на средно-денонощно битово отпадъчно водно количество 

(Qср.дн): 

Количества отпадъчни води на база данните от предходната година:  

N = 8 126  брой жители в агломерацията. 

По отчетените от „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив консумации в гр. Кричим за 2015 

година, се изчислява общо специфично отпадъчно водно количество: q = 80 л/ж/д – 

(69 л/ж/д специфично битово и 11 л/ж/д - специфично небитово водно количество). 

q = 0,9 x 80 = 72 л/ж/д – специфично общо отпадъчно водно количество 

Qср.дн = 72 * 8 126 = 6,77 л/с = 0,0068 м3/с. 

 

Определяне на минималното часово количество на битовите отпадъчни 

води (Qmin,d): 

Ко, мин - минималния коефициент на обща неравномерност (Ко,мин) 

Qmin,d = Ko,min x Qср.ден = 0,30 х 6,77 = 2,03 л/с = 0.00203 м3/с; 

Qср.дн(измерено) = 0,0103 м3/с > Qср.дн (изчислено) = 0,0068 м3/с (1,5 пъти); 

Средното измерено количество за наблюдавания период е в края на главен 

колектор I, преди довеждащ колектор към ПСОВ – Кричим е 10,3 л/сек., което 

превишава почти два пъти изчисления отток от 6,8 л/сек. Това потвърждава 

наличието на инфилтрация в мрежата, в границите на населеното място. Тъй като 

част от канализационната мрежа е изградена от бетонови тръби и се предполага, че е 

възможно разместване на колекторите и просмукване на подпочвени води в мрежата. 

 

Определяне на общия поток инфилтрация за периода на измервателната 

кампания 

Големина на водосбора = 178,20 ha; 

Процент на легитимен нощен отток - FDE  = 15%; 

Изчисления по „Метода на минималното нощно количество“ на база данните 

от измервателната кампания:  

FAV
I/I =64.37% - среден процент инфилтрация в измерения сух отток; 

QAV
DWF = 0.012111 м3/сек - инфилтрацията в състава на сухия отток; 

QAV
I/I = 0.007796 м3/сек.- средна стойност на измерения сух отток. 

Стойности  FAV
I/I > 35 % са индикатор за наличие на инфилтрация/вливания в 

канализационната мрежа. Това потвърждава наличието на  инфилтрация  и на 

значителни вливания през денонощието. 

Водоприемник 
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Водоприемник на дъждовните отпадъчни води е р. Въча. Битовият отток от 

града се отвежда към ПСОВ-Кричим , където се пречиства до индивидуалните  

емисионните ограничения, заложени в разрешителното на заустване. Река Стара река 

се явява приемник и на пречистените битови отпадъчни води.  

Съществуваща канализационна система 

Канализационна мрежа 

 Гр. Кричим има изградена канализационна мрежа със степен на изграденост 

около 98%, а степента на свързаност на населението към мрежата, също е 98%. 

Строителството на канализационната мрежа на населеното място започва през 

2001год и продължава до 2015год. Степента на изграденост към 2015 год. е 96%. 

Цялата канализация се стопанисва от „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив. 

Канализационната мрежа е изградена и действа като смесена. Второстепенната 

мрежа и главните колектори са изпълнени от бетонови и полиетиленови тръби с 

кръгъл профил. Поради равнинността на терена са изградена две канализационни 

помпени станции, които обслужват част от населението, поради невъзможността да 

бъде отведена гравитачно отпадъчната вода. На някои места има изградено частични 

дъждовни колектори. 

 По-долу е дадена информация по дължина и диаметри на тръбите, както следва: 

Материали на тръбите в съществуващата канализационна мрежа 

 

Диаметър 

Вид на тръбите 

Бетон/ 

стом.бетон  

/м/ 

PE/PP/PVC 

/м/ 

Стомана 

Чугун  /м/  

Общо 

/м/ 

DN 300 2246,00 11 606,05 - 13 852,05 

DN 400 1305,85 5027,90 - 6 333,75 

DN 500 692,95 1622,40 - 2315,35 

DN 600 320,20 2087,95 - 2408,15 

DN 800 335,95 1890,05 - 2 226,00 

DN 1000 2466,90 - - 2 466,90 

DN 1200 92,30 - - 92,30 

Общо  7 460,15 22 234,35 - 29 694,50 

 

Общата отводнявана площ е 178,20ха. 

През града минава р. Въча. Отпадъчните води от населеното място се събират 

в 4 главни колектора. Колекторите от източната част на града се събират и 

преминават гравитачно под реката, като в западната част се събират и отвеждат 

отпадъчните води по довеждащ колектор към ПСОВ Кричим. 

• Дъждопреливници 

 Такива има изградени четири броя в обхвата на града и един пред ПСОВ. Няма 

съществени бележки по тяхната работа. 
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Показатели на съществуващата канализационна система  

Преливник 

[местоположение] 

Форма на 

преливника 

Довеждащ 

колектор 

[mm] 

Отвеждащ 

колектор 

[mm] 

Отливен 

канал 

[mm] 

ДПр. 1 

на Гл. колектор I 

с едностранен 

преливен ръб 
1000 500 1000 

ДПр. 2 

на Гл. колектор I 

с едностранен 

преливен ръб 
1000 500 1000 

ДПр.3 

на Гл. колектор III 

с едностранен 

преливен ръб 
1000 400 630 

ДПр. 4 

на Гл. колектор II 

с едностранен 

преливен ръб 
1200 400 1000 

 

Канализационни помпени станции 

Състояние на канализационните помпени станции 

N Име 

КПС 

Бр

ой 

по

мп

и 

Qp H

p 

P Год

ина 

на 

мон

таж 

Оценка 

физич. 

състояние  

ел-

маш.оборудв. 

Оценка физич. 

състояние на 

строит. 

конструкции 

   м3/

час 

м к

В

ч 

год

ина 

  

1 КПС 1 2 

35 

7

.

0

0 

5.

5 

08.2

015 

добро добро 

2 КПС 2 1 22,

3 

6

,

5 

4 08.2

015 

добро добро 

Показатели на съществуващата канализационна система  

№ Показател 

Мерна 

единица 

Агломерация 

1 

Обща дължина на канализационната мрежа(вкл. 

дъждовна канализация и главни колектори) км 

29 677 

2 Процент дължина на смесената канализация  % от  1 94% 

3 Процент дължина на разделната канализация  % от  1 6% 

4 

Процент дължина на частично-смесена/разделна 

к-ия  % от  1 

0% 

5 Дължина главни колектори   км 7,082 
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№ Показател 

Мерна 

единица 

Агломерация 

6 

Процент рехабилитирани главни колектори (от 

всички съществуващи главни колектори) % от  1. 

34,30% 

7 Брой  помпени станции за отпадъчни води брой 2 

8 Капацитет на помпени станции за отпадъчни води  1000 м3/д - 

9 

Дължина на мрежата за отпадъчни води (без 

дъждовна вода и довеж. колектори) км 

22,415 

10 

Дължина на рехабилитираната мрежа за 

отпадъчни води км 

10,111 

11 

Обслужвано население на дължина от мрежата за 

отпадъчни води  

глава от 

населението/км 

275 

12 

Капацитет на резервоарите за задържане на 

дъждовна вода 1000*м³ 

- 

 

Пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) 

ПСОВ – гр. Кричим е проектирана през 2013 г.  

Водоприемник на пречистените отпадъчни води е река Стара река (Пещерска), 

поречие река Марица. Заустваните във водоприемника пречистени води трябва да 

отговарят на изискванията на  Наредба № 6 / 2000 г. за емисионни норми за 

допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани 

във водни обекти и да са в съответствие с индивидуалните емисионни ограничения, 

заложени в Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води 

в повърхностни води № 33140198/28.04.2016 г., издадено от Басейнова дирекция 

„Източнобеломорски район” – гр. Пловдив  

Индивидуалните емисионни ограничения на пречистените отпадъчни води за 

основните проектни показатели съгласно горецитираното разрешително за заустване, 

са както следва: БПК5-25 мг/л; Неразтворени вещества-35 мг/л; ХПК 

(бихроматна) -125 мг/л;Общ азот-10 мг/л; Общ фосфор-1 мг/л. 

ПСОВ – Кричим е въведена в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-

05-937/26.06.2015 год. и е предоставена за експлоатация на “ВиК” ЕООД – Пловдив 

със Споразумителен протокол № Ю-01-76/07.08.2015 год. 

Степента на изграденост на канализационната система на гр. Кричим е 98 %. 

В следващата таблица е оценено физическото състояние на основните 

компоненти на станцията: 
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Оценка на физическото състояние на електро-машинното оборудване и 

строителните конструкции в Агломерация Кричим 

Компонент 

Година 

на 

монтаж/ 

изгражда

не 

Оценка на 

физическото 

състояние на 

електромеханичн

ото оборудване  

Оценка на 

износванет

о на 

строителни

те 

конструкц

ии * 

Нужда 

от 

ремон

тни 

дейнос

ти 

Съоръжения по пътя на 

водата 
    

помпена станция за сурови 

води с груба механизирана 

решетка – 1 брой 

2015 
Много добро 

състояние 

Много 

добро 

състояние 

 

Механично пречистване     

комбинирано съоръжение за 

механично пречистване – 1 

брой 

2015 
Много добро 

състояние 
- Не 

класификатор за пясък – 1 

брой 
2015 

Много добро 

състояние 

Много 

добро 

състояние 

Не 

Биологично пречистване     

биобасейн – 1 брой 2015 
Много добро 

състояние 

Много 

добро 

състояние 

Не 

вторичен радиален утаител – 1 

брой 
2015 

Много добро 

състояние 

Много 

добро 

състояние 

 

инсталация за химично 

отстраняване на фосфора  
2015 

Много добро 

състояние 
- Не 

ротационни въздуходувки – 3 

броя 
2015 

Много добро 

състояние 
- Не 

Инсталация за дезинфекция на 

пречистената вода с UV лъчи 
2015 

Много добро 

състояние 
- Не 

 Съоръжения по пътя на 

утайките 
    

аеробен стабилизатор – 1 брой 2015 
Много добро 

състояние 

Много 

добро 

състояние 

Не 

ротационни въздуходувки – 2 

броя 
2015 

Много добро 

състояние 
-  

утайкоуплътнител – 1 брой 2015 
Много добро 

състояние 
Много 

добро 
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Компонент 

Година 

на 

монтаж/ 

изгражда

не 

Оценка на 

физическото 

състояние на 

електромеханичн

ото оборудване  

Оценка на 

износванет

о на 

строителни

те 

конструкц

ии * 

Нужда 

от 

ремон

тни 

дейнос

ти 

състояние 

силоз за утайка – 1 брой 2015 
Много добро 

състояние 

Много 

добро 

състояние 

 

автоматична инсталация за 

подготовка и дозиране на 

прахообразен органичен 

флокулант – 1 брой 

2015 
Много добро 

състояние 
- Не 

лентова филтърпреса – 1 брой 2015 
Много добро 

състояние 
- Не 

 

Анализ на настоящата ефективност на пречиствателния процес в Агломерация 

Кричим - ПСОВ – гр. Кричим 

Показател 

Мерна 

единица 

Вход    

ПСОВ 

Изход 

ПСОВ 

Ефект на 

пречистване, % 

БПК5 мг/л 269 7,6 97,2 

ХПК мг/л 558 27,8 95,0 

Неразтворени 

вещества мг/л 215 5,8 97,3 

Общ азот мг/л 30,8 5,6 81,8 

Общ фосфор мг/л 4,2 1,0 76,2 

Забележка: Данните за стойностите на показателите на входа и изхода на ПСОВ 

са усреднени стойности от лабораторните анализи, осъществени в лабораторията 

на ПСОВ – гр. Кричим, на замърсеността на отпадъчните води по основните 

контролирани показатели   
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Експлоатационни показатели на ПСОВ – Кричим  

№

* 
Показател 

Мерна 

единиц

а 

Преди 

реализа

цията 

на 

проекта 

След 

реализа

цията 

на 

проект

а 

1 

Общ обем на събраните отпадъчни води 

(средноденонощен дебит на отпадъчните води) м3/д 1952 2793  * 

2 Хидравличен капацитет на ПСОВ м3/д 1952 2793  * 

3 Проектен капацитет по биологично пречистване 

кг 

БПК/ д 636 

1561,14 

**  

4 

Процент от проектния капацитет по биол. 

пречистване, който по настоящем се използва 

(3.4.1 / 3.7.3) %  245,46 

5 Капацитет на ПСОВ в еквивалентен брой жители ЕЖ 10600 

 26019 

**   

6 

Количество на пречистената вода от ПСОВ  

(средногодишно количество на изход) м3/ д 0 2793 

7 

Количество на пречистените отпадъчни води с 

качество отговарящо на ДПГОВ на Съвета 

91/271/ЕИО  м3/ д 0 2793 

8 

Процент от количеството на пречистените 

отпадъчни води, чиито качество отговарят на 

ДПГОВ на Съвета 91/271/ЕИО член 4 (5) % от 1 0 100 

9 Общо БПК снижен  ***  

кгБПК 

/д 0 730,09 

1

0 Общо ХПК снижен  *** 

кгХПК/

д 0 1480,84 

1

1 Общо азот (N) снижен  *** кг N/ д 0 70,38 

1

2 Общо фосфор (P) снижен  *** кг P/ д 0 8,94 

*  Средна стойност на средноденонощното водно количество към ПСОВ съгласно анализа 

в т. „Експлоатация и поддръжка“ 

**   Максимален замърсителен товар по БПК5 и съответно максимален брой ЕЖ за м. 

ноември 2015 г. съгласно анализа в т. „Експлоатация и поддръжка“ 

*** Изчислено на база средните стойности на показателите и средната стойност на 

средноденонощното водно количество към ПСОВ. 

• Експлоатация и поддръжка 

Промишлени замърсители 
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В канализационната система на гр. Кричим се заустват  производствено 

замърсени отпадъчни води от 18 фирми, които се контролират от “В и К” ЕООД, гр. 

Пловдив съгласно изискванията на Наредба № 7/14.11.2000 г. за условията и реда за 

заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на 

населените места. Пет от тези фирми заустват отпадъчни води с БПК5 в диапазона 

201 – 600 mg/l. Няма предприятия с измерени стойности на  БПК5 над 600 mg/l.  

Препоръчва се засилване на контрола на експлоатационното дружество върху 

предприятията, заустващи производствено замърсени отпадъчни води в 

канализацията съгласно изискванията на Наредба 7/14.11.2000 г. Завишеният 

замърсителен товар от промишлено замърсени отпадъчни води може да разстрои 

пречиствателните процеси и да доведе до влошаване качеството на пречистените 

води, каквото се наблюдава например през м. ноември 2015 г. 

ПСОВ 

Експлоатационният персонал провежда редовно мониторинг на отпадъчните 

води и  формираните в пречиствателния процес утайки. Резултатите от измерванията 

са предоставени от “ВиК” ЕООД – Пловдив .Обхванат е период от 10 месеца –  от 

08.2015 г. до 05.2016 г. 

Вход ПСОВ  

Резултатите от измерванията на постъпващото към ПСОВ – гр. Кричим водно 

количество и от лабораторните анализи, осъществени в лабораторията на 

пречиствателната станция, на замърсеността на отпадъчните води на входа на ПСОВ 

по основните контролирани показатели (техни средни стойности за съответните 

месеци), са обобщени и сравнени с проектните параметри на ПСОВ – Кричим.  

Въз основа на анализираните данни за период от 10 месеца за постъпващо 

водно количество и за основните показатели на замърсеност на отпадъчните води на 

входа на ПСОВ, биха могли да се направят следните констатации: 

Стойността на средноденонощното водно количество през 9 от анализираните 

месеци надвишава проектната и съответно през 1 от месеците е по-ниска 

- максимална стойност – 4244 м3/д (2292 м3/м над проектната стойност); 

- минимална стойност – 1890 м3/д(62  м3/д под проектната стойност); 

- средна стойност – 2793 м3/д  (841  м3/д над проектната стойност); 

Стойността на БПК5 през 3 от анализираните месеци надвишава проектната и 

съответно през 7 от месеците е по-ниска 

- максимална стойност – 826  мг/л (500  мг/л над проектната стойност); 

- минимална стойност – 27  мг/л (299  мг/л под проектната стойност); 

- средна стойност – 269  мг/л  (57  мг/л под проектната стойност); 

Стойността на ХПК през 2 от анализираните месеци надвишава проектната и 

съответно през 8 от месеците е по-ниска 
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- максимална стойност – 1632  мг/л (980  мг/л над проектната стойност); 

- минимална стойност – 80  мг/л (572   мг/л под проектната стойност); 

- средна стойност – 558  мг/л  (94  мг/л под проектната стойност); 

Стойността на НВ през 1 от анализираните месеци надвишава проектната и съответно 

през 9 от месеците е по-ниска 

- максимална стойност – 1353  мг/л (973  мг/л над проектната стойност); 

- минимална стойност – 12,4  мг/л (368   мг/л под проектната стойност); 

- средна стойност – 215  мг/л  (165 мг/л под проектната стойност); 

Стойността на общия азот през 1 от анализираните месеци надвишава проектната и 

съответно през 9 месеца е по-ниска 

-  максимална стойност – 97  мг/л (37,3  мг/л над проектната стойност); 

- минимална стойност – 11,9  мг/л (47,8  мг/л под проектната стойност); 

- средна стойност – 30,8  мг/л  (28,9 мг/л под проектната стойност); 

Стойността на общия фосфор през 1 от анализираните месеци надвишава проектната 

и съответно през 9 месеца е по-ниска 

- максимална стойност – 16,3  мг/л (6,5 мг/л над проектната стойност); 

- минимална стойност – 1,2  мг/л (8,6 мг/л под проектната стойност); 

- средна стойност – 4,2  мг/л  (5,6 мг/л под проектната стойност); 

На 21.09.2016 г. и 04.10.2016 г. по заявка на Обединение „Тракийска вода 2015” – 

гр. София, са извършени четири пробовземания на входа на ПСОВ – Кричим и 

изпитвания на пробите от отпадъчни води от акредитираната изпитвателна 

лаборатория „ФЕБА ЛАБ” – гр. София.  

Четирите анализирани проби потвърждават големите колебания в замърсеността 

на отпадъчните води на входа на ПСОВ и наличието на производствено замърсени 

отпадъчни води с висока органична замърсеност, които рязко повишават 

показателите БПК5 и ХПК за кратко време. Особено показателни в това отношение са 

двете проби от 04.10.2016 г., взети през интервал от 2 часа.  

- максимален замърсителен товар по БПК5 (м. ноември 2015 г.) – 1561,14 

kg/d (925,14 kg/d над проектния), равняващ се на 26019 ЕЖ (15419 ЕЖ над 

проектните); 

- минимален замърсителен товар по БПК5 (м. август 2015 г.)  – 99,01 kg/d 

(536,99 kg/d под проектния), равняващ се на 1650 ЕЖ (8950 ЕЖ под проектните); 

- среден замърсителен товар по БПК5 – 660,68 kg/d (24,68 kg/d над 

проектния), равняващ се на 11011 ЕЖ (411 ЕЖ над проектните). 

Видно е голямото влияние на производствено замърсените отпадъчни води върху 

замърсителния товар по БПК5! 
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Изход ПСОВ 

Всички стойности на показателите БПК5, ХПК и НВ на изхода на ПСОВ, 

измерени в лабораторията на пречиствателната станция за период от 10 месеца, 

отговарят на изискванията на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в 

разрешителното за заустване.  

За показателя  Nобщ има едно минимално превишение на стойността на 

индивидуалното емисионно ограничение за този показател –  през м. август 2015 г. 

стойност 10,3 мг/л при норма 10 мг/л.   

За показателя  Pобщ има превишения на стойността на индивидуалното 

емисионно ограничение за този показател (1 мг/л ) през 4 месеца . 

Съгласно Протокол от изпитване № 10-1730/24.11.2015 г. на акредитираната 

регионална лаборатория Пловдив – 10 към ИАОС (Приложение № C9.6.6), 

показателите ХПК, НВ, Nобщ и Pобщ , анализирани на изхода на ПСОВ – гр. Кричим 

отговарят на изискванията на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в 

разрешителното за заустване. Показателят БПК5 превишава индивидуалното 

емисионно ограничение с 6 мг/л . 

Машинно-технологичното оборудване в ПСОВ се поддържа и обслужва 

съгласно изискванията на фирмите-производители. 

1) Анализ 

Качество на пречиствателния процес към момента 

- ПСОВ – гр. Кричим през по-голяма част от анализираните месеци постига 

проектните параметри за качеството на заустваните във водоприемника 

пречистени отпадъчни води, достигайки индивидуалните емисионни 

ограничения, заложени в Разрешително за ползване на воден обект за 

заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 33140198/28.04.2016 

г, издадено от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” – гр. 

Пловдив. Пречиствателната станция не се нуждае от разширение или 

реконструкция. Препоръчва се на експлоатационното дружество да засили 

лабораторния контрол и ефективността на управлението на 

пречиствателните процеси, с цел недопускане превишаване на 

индивидуалните емисионни ограничения на заустваните във 

водоприемника пречистени води по показателите БПК5, Общ азот и Общ 

фосфор. За трайно достигане изискванията за качеството на пречистените 

води, от голяма важност е засилването на контрола върху промишлените 

предприятия, изпускащи производствено замърсени отпадъчни води в 

канализационната система на гр. Кричим. 

- Дебитът и замърсеността на отпадъчните води на входа на ПСОВ варират в 

доста широки граници. Причината за това са промишлените предприятия, 

заустващи производствено замърсени отпадъчни води в канализационната 

мрежа на гр. Кричим. 
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- Средноденонощното количество към ПСОВ трайно надвишава проектната 

стойност. 

- Стойностите на БПК5 и ХПК на входа на ПСОВ, с изключение на тези, 

измерени през м. ноември 2015 г. и март 2016 г., са около и под проектните 

стойности. Пиковите стойности на тези показатели, регистрирани през 

посочените два месеца, доказват влиянието на производствено замърсените 

отпадъчни води върху комунално-битовия отток в канализацията. 

- Стойностите на показателя НВ на входа на ПСОВ надвишават проектната 

стойност само през един от месеците, а в останалите са под нея. 

- Стойностите на общия азот и общия фосфор на входа на ПСОВ 

надвишават проектната стойност само през един от месеците, а в 

останалите са под нея. 

Изводи 

Необходимо е да се въведе строг контрол на заустването на отпадните води от 

производствата. Контролните органи да предпишат локално пречистване на 

промишлените води  преди заустването им в канализационната мрежа. 

Управление на утайките 

Настоящо депониране на утайките 

Утайките от ПСОВ – гр. Кричим не се депонират. 

Обем  на утайките и качество на утайките 

Настоящ и проектен обем на обезводнените и стабилизирани утайки от ПСОВ – 

гр. Кричим (съгласно Приложение № C11.4.1) 

Обезводнени и стабилизирани утайки от ПСОВ - Кричим 

Обезводнени и 

стабилизирани 

утайки от ПСОВ 

- Кричим 

Проектни параметри Настоящи параметри 

Годишен 

обем, 

т/г. 

 

Съдържание 

на сухо 

вещество, 

% 

Годишен 

обем, 

т/г. 

(за 7 месеца) 

Съдържание 

на сухо 

вещество, 

% 

        1124.2            20          76,6          16,2 

 

За анализираните 10 месеца, утайки са обезводнявани през 7 от тях. През 

останалите месеци утайката е акумулирана в аеробния стабилизатор. 

Утайките са стабилизирани аеробно и обезводнени. 

Плътността на стабилизираните и обезводнени  утайки е 1,1 т/ м3. 

Стойностите на тежки метали  и арсен в обезводнените и стабилизирани 

утайки от ПСОВ – Кричим са под максимално допустимите концентрации съгласно 

изискванията на Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от 

пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (ДВ 

бр.63/12.08.2016 г.). 
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Стойностите на анализираните полихлорирани бифенили и полиароматни 

въглеводороди в утайките са под границите на околичествяване на методите за 

анализ. 

Наличен капацитет за депониране на утайки  

Компостиране - Обезводнените и стабилизирани утайки от пречиствателната 

станция се предават за оползотворяване посредством компостиране с червени 

калифорнийски червеи на ДЗЗД “Консорциум Булплод – АТМ” – Пловдив съгласно 

Договор № Ю-01-130/30.12.2015 г.  

Показатели за резултатност на управлението на утайки  

Показател 
Мерна 

единица 

Настоящ    

(за 7 

месеца) 

Обем на утайките  тонове/год. 76,6 

Съдържание на сухи твърди вещества % 16,2 

Депониране и повторно използване на утайките   - 

Повторно използване на утайките в селското стопанство тонове/год. - 

Повторно използване на утайките в презалесяването тонове/год. - 

Компостиране на утайките (чрез производство на биотор с 

червени калифорнийски червеи) тонове/год. 76,6 

Депониране на утайките на депо за битови отпадъци тонове/год. - 

Изгаряне на утайките тонове/год. - 

Други (моля, конкретизирайте) тонове/год. - 

Повторно използване на утайките в селското стопанство %  - 

Повторно използване на утайките в презалесяването %  - 

Компостиране на утайките (чрез производство на биотор с 

червени калифорнийски червеи) %  100 

Депониране на утайките на депо за битови отпадъци %  - 

Изгаряне на утайките %  - 

Други (моля, конкретизирайте) %  - 

Капацитет за съхранение на утайките в месеци (i.p. за 

повторно използване в селското стопанство) месеци - 

Общ обем на утайките, които са окончателно депонирани в 

съответствие с директивите на ЕС м³/ден - 

 

Предложена стратегия за депониране на утайките 
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Прогнозна оценка на алтернативите за депониране на утайките въз основа на 

посочените критерии – Кричим  

Предложени 

алтернативи / 

критерии за 

оценката им 

Деп

они

ран

е 

Ком

пост

иран

е с 

черв

еи 

Използва

не в 

земедели

ето 

Използване 

за 

възстановява

не на 

разрушени, 

ерозирали 

терени, 

залесяване 

Инси

нера

ция 

Публич

но-

частно 

партнь

ор-ство 

Практическа 

осъществимост  

висо

ка 

висо

ка 
средна средна ниска средна 

Приемливо 

въздействие 

върху околната 

среда 

нис

ка 

сред

на 
средна средна 

средн

а 
средна 

Въведени ли са 

ясни 

разпоредби и 

механизми за 

контрол? 

да да да да да ге 

Приемливи от 

страна на 

потенциални 

потребители 

нис

ка 

висо

ка 
средна средна 

средн

а 
средна 

Разходи 
сред

на 

сред

на 
средна средна 

средн

а 
средна 

Тенденция в 

други 

европейски 

държави  

нис

ка 

сред

на 
средна средна 

средн

а 
средна 

 

Агломерация Кричим 

Основни недостатъци в канализационната система на агломерация Кричим 

№ Компоненти Основни недостатъци 

1 Канализационна мрежа  

След реализиране на проекта по «ОПОС 2007-2013», 

покритието с  канализационна мрежа на населеното 

място е на 96%. Около 70% от канализацията е нова,  

приета за експлоатация през 2015год. Състоянието на 

старите бетонови тръби е в задоволително. 

2 
Канализационни 

помпени станции 
 Състояние - добро 

3 
Пречиствателна станция 

за отпадъчни води  

Не са установени съществени недостатъци при 

експлоатацията и поддръжката на ПСОВ – гр. Кричим. 

ПСОВ постига индивидуалните емисионни 
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№ Компоненти Основни недостатъци 

ограничения, заложени в разрешителното за заустване с 

неголеми изключения, въпреки че периодично 

станцията се претоварва над проектните замърсителни 

товари по БПК5 и ХПК, което се дължи на заустване в 

канализационната система на промишлено замърсени 

отпадъчни води. Това претоварване може да доведе до 

влошаване качеството на пречистените води и затова е 

необходимо експлоатационното дружество да засили 

контрола над предприятията, изпускащи 

производствено замърсени отпадъчни води в 

канализацията, лимитирайки замърсителните товари до 

стойности, гарантиращи трайното достигане на 

индивидуалните емисионни ограничения на изхода на 

ПСОВ. Наред с това е необходимо да бъде подобрена 

ефективността на лабораторния и технологичен контрол 

в ПСОВ, особено що се отнася до баланса на 

фосфорната замърсеност и оптимална настройка на 

подавания реагент за химично елиминиране на 

фосфора. 

 

Хидравлично и технологично оразмеряване на ПСОВ Кричим 

Обобщение на извършеното хидравлично и технологично оразмеряване на 

съоръженията на ПСОВ Кричим за 2015 г. и прогнозните 2018 г., 2023 г. и 2048 г. са 

представени систематизирано в приложените по-долу таблици: 

Оразмерителни параметри 

Параметър 

Проект

ни/ 

изград

ени 

201

5 

20

18 

20

23 

20

48 

Ед

и-

ни

ца 

Средно денонощно водно 

количество 
23 

19,

21 

19,

19 

19,

03 

18,

36 

л/

с 

Максимално часово водно 

количество 
44 

34,

76 

34,

56 

34,

21 

32,

72 

л/

с 

Водно количество при дъжд 
77 

60,

30 

59,

90 

59,

21 

56,

22 

л/

с 

Еквивалентни жители 
10600 

952

4 

93

65 

91

07 

79

91 

Е

Ж 

БПК5 636 571

,44 

56

1,9

0 

54

6,4

2 

47

9,4

6 

кг/

де

н. 

НB 742 666

,68 

65

5,5

5 

63

7,4

9 

55

9,3

7 

кг/

де

н. 

Nобщ 117 104 10 10 87, кг/
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,76 3,0

2 

0,1

8 

90 де

н. 

Pобщ 19 17,

14 

16,

86 

16,

39 

14,

38 

кг/

де

н. 

БПК5 325,80 344

,21 

33

8,8

7 

33

2,2

5 

30

2,3

3 

мг

/л 

НB 380,10 401

,58 

39

5,3

4 

38

7,6

3 

35

2,7

1 

мг

/л 

Nобщ 59,70 63,

11 

62,

13 

60,

91 

55,

43 

мг

/л 

Pобщ 9,77 10,

33 

10,

17 

9,9

7 

9,0

7 

мг

/л 

Решетка 

Параметър 

Проектн

и/ 

изграден

и 

2015 

2

0

1

8 

202

3 

20

48 

Еди

ница 

Брой решетки с 

 отвори между прътите 40мм 
1 1 1 1 1 бр. 

Ширина груба  решетка 0,60 0,60 

0,

6

0 

0,6

0 

0,

60 
м 

Скорост преди груба решетка 0,58 0,54 

0,

5

4 

0,5

4 

0,

53 
м/с 

Скорост между прътите 0,75 0,71 

0,

7

1 

0,7

1 

0,

69 
м/с 

Напорни загуби груба решетка 0,03 0,04 

0,

0

4 

0,0

4 

0,

04 
м 

Количество на задържаните 

отпадъци 
0,07 0,06 

0,

0

6 

0,0

6 

0,

05 
м3/д 

 

       

Компактна станция за механично пречистване 

Параметър 

Проектн

и/ 

изграден

и 

2015 

2

0

1

8 

202

3 

20

48 

Еди

ница 

Брой станции 1 1 1 1 1 бр. 
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Максимален капацитет на 

машината 
80 80 

8

0 
80 80 л/с 

Фина решетка  - тип шнекова, с 

процепи 6мм 
1 1 1 1 1 бр. 

Ефект на задържане на 

неразтворени вещества с едрина 

0,2 мм 

90-95 90 
9

0 
90 90 % 

Количество на задържаните 

отпадъци 
0,28 0,25 

0,

2

5 

0,2

4 

0,

21 
м3/д 

Задържан пясък за денонощие 0,02 0,02 

0,

0

2 

0,0

2 

0,

01 
м3/д 

ОБОБЩЕНИЕ  

Механично стъпало: не се наблюдава отклонение на стойностите по 

основните технологични параметри за осигуряване на нормална експлоатация на 

съоръженията поради минималната разлика в хидравличното натоварване и 

еквивалентните жители за 2015 год. и прогнозните такива. 

Биологично стъпало 

Параметър 
Проектни/ 

изградени 
2015 2018 2023 2048 Единица 

Ср.ден. дебит на отп. вода 1952 1660,15 1658,18 1644,60 1585,90             м3/д 

Натоварване по БПК 636 571,44 561,90 546,42 479,46 кг/ден. 

Натоварване по общ азот 117 104,76 103,02 100,18 87,90 кг/ден. 

Натоварване по общ фосфор 19,08 17,14 16,86 16,39 14,38 кг/ден. 

Азот за нитрификация 40,44 41,89 41,18 40,30 36,31 мг/л 

Азот за денитрификация 28,44 31,89 31,18 30,30 26,31 мг/л 

Общ фосфор подлежащ на 

реагентна дефосфатизация  
4,52 5,57 5,46 5,31 4,65 мг/л 

Възраст на утайката  12,63 12,00 12,00 12,00 12,00 д 

Концентрация на утайка 3,5 3,10 3,05 2,95 2,55 мг/л 

Дебит на рециркулиращата 

активна утайка 
216,00 184,53 183,29 181,19 172,04 м3/час 

Утайков индекс 120 120 120 120 120 мл/г 

Рециркулационно отношение 0,80 0,85 0,85 0,85 0,85 - 

Прираст на активната утайка 714,00 677,73 666,06 647,28 566,01 кг/ден. 

Дебит на излишната активна 

утайка 
87,90 64,55 63,44 61,65 53,91 м3/д 

Необходими количество кислород 

в експлоатационни условия 
160,74 97,31 95,70 93,09 81,78 кгO2/час 

Дебит на въздуха 1979,44 1390,15 1367,19 1329,83 1168,23 м3/час 

Необходим обем на биобасейна 2684,00 2623,46 2620,57 2632,99 2663,60 м3 
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ОБОБЩЕНИЕ  

 

Биологично стъпало: поради очакваното по-ниско органично и хидравлично 

натоварване на вход биологично стъпало през прогнозната 2048 г., необходимите 

обеми на биологичното стъпало могат да бъдат оптимизирани, при изключване на 

отделни секции от съоръжението. Всички други показатели се придържат в 

необходимите граници, с цел осигуряване на нормален режим на експлоатация на 

биобасейните. 

Вторичен утаител 

Параметър 
Проектни/ 

изградени 
2015 2018 2023 2048 Единица 

Брой утаители 1 1 1 1 1 бр. 

Допустимо натоварване с 

обем утайка 
450 450 450 450 450 л/м2.час 

Утайков индекс 120 120 120 120 120 мл/г 

Необходима площ на 

утаителите 
253 255,40 253,69 250,79 235,35 м2 

Диаметър на утаителя  18 18,03 17,97 17,87 17,31 м 

Работна дълбочина 4,00 3,96 3,96 3,95 3,98 м 

Работен обем 1012 1011,28 1003,79 991,39 937,19 м3 

Действителен 

времепрестой 
3,50 4,66 4,65 4,65 4,63 час 

Натоварването на 

преливните ръбове на 

околовръстните 

събирателни канали 

1,53 1,14 1,14 1,12 1,07 л/с.м 

Обеззаразяване с UV инсталация 

Параметър 
Проектни/ 

изградени 
2015 2018 2023 2048 Единица 

Водно количество при 

дъжд 
276 

217,09 215,64 213,17 202,04 м3/ч 

Хидравличен капацитет  на 

инсталацията 
300 300 300 300 300 м3/ч 

ОБОБЩЕНИЕ  

 

Вторичен утаител: тук отново поради очакваното по-ниско хидравлично 

натоварване на вход биологично стъпало е необходима по малка-площ за вторично 

утаяване на активната утайка. Всички други показатели се придържат в 

необходимите граници, с цел осигуряване на нормален режим на експлоатация на 

съоръженията. 

 

 



120 

 

Аеробен стабилизатор 

Параметър 
Проектни/ 

изградени 
2015 2018 2023 2048 Единица 

Дебит на излишната 

активна утайка 
87,90 62,56 62,49 61,98 59,76 м3/д 

Влажност на излишната 

активна утайка 
99,2 99,2 99,2 99,2 99,2 % 

Маса на  ИАУ  703,6 656,87 656,09 650,71 627,49 кгСВ/ден 

Маса на органична част 

на ИАУ за стабилизация 
492,5 479,43 478,86 474,94 457,99 кгСВ/ден 

Обща маса на 

стабилизираната утайка 
642 538,56 537,92 533,51 514,47 кгСВ/ден 

Обем на 

стабилизираната утайка 
42,80 35,90 35,86 35,57 34,30 м3/д 

Влажност на излишната 

активна утайка 
98,5 98,50 98,50 98,50 98,50 % 

Дебит на въздуха 456,89 593,60 593,60 593,60 593,60 м3/час 

Продължителност на 

аерация 
14 14 14 14 14,00 д 

Обем на Аеробен 

Стабилизатор 
599,2 499,10 498,51 494,43 476,78 м3 

Утайкоуплътнител 

Параметър 
Проектни/ 

изградени 
2015 2018 2023 2048 Единица 

Количество 

неуплътнена утайка 
40 35,86 35,86 35,57 34,30 м3/д 

Маса на сухото 

вещество  
560 538,56 537,92 533,51 514,47 кгСВ/ден 

Обем на уплътнената 

утайка 
40 26,93 26,90 26,68 25,72 м3/д 

Влажност на 

уплътнената утайка 
98 98,00 98,00 98,00 98,00 % 

Обем -работен 75 75,00 75,00 75,00 75,00 м3 

Времепрестой 1,88 2,09 2,09 2,11 2,19 д 

Силоз за утайка 

Параметър 
Проектни/ 

изградени 
2015 2018 2023 2048 Единица 

Количество  утайка 28 26,93 26,90 26,68 25,72 м3/д 

Маса на сухото 

вещество 
560 511,63 511,02 506,84 488,74 кгСВ/ден 

Обем -работен 100 100,00 100,00 100,00 100,00 м3 

Времепрестой 3,6 3,71 3,72 3,75 3,89 д 

Лентова филтър преса 
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Параметър 
Проектни/ 

изградени 
2015 2018 2023 2048 Единица 

Работни дни 5,00 5 5 5 5 д 

Брой 1,00 1 1 1 1   

Количество на утайка 

към преси 
39,18 37,70 37,65 37,35 36,01 м3/д 

Маса на сухото 

вещество 
784 716,28 715,43 709,57 684,24 кгСВ/ден 

Производителност на 

филтър преса 
6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 м3/час 

Брой работни часове на 

ден 
7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 час 

Влажност на утайката  80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 % 

Маса на обезводнена 

утайка 
204,40 196,57 196,34 194,73 187,78 тСВ/год. 

Обем на обезводнена 

утайка  
1018,80 983,00 982,00 974,00 939,00 м3/год. 

 

Утайково стопанство: Количеството на излишната активна утайка, отделена 

при биологичното пречистване на отпадъчните води за 2015 г. и прогнозните 2018 г., 

2023 г. и     2043 г. ще са с по-ниски стойности от тези определени в проектната 

документация. Утайкоуплътнителят както и силоза за утайки имат необходимия 

капацитет, за да осигурят достатъчно време за престой и намаляване на обема на 

продуцираните утайки.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Новата пречиствателна станция на гр. Кричим 

технологично е оразмерена да приема и пречиства отпадъчните води от агломерация 

Кричим. При детайлното оразмеряване представено в това Приложение е извършена 

хидравлична и технологична проверка на съоръженията при новите актуализирани 

данни за количеството и състава на отпадъчните води в канализационната мрежа на 

града, като са изведени някои основни изводи и препоръки по отделните 

технологични стъпала. При извършения сравнителен анализ е доказано, че 

пречиствателната станция има необходимия технологичен и хидравличен капацитет 

да пречиства отпадъчните води от агломерацията до необходимата степен на 

пречистване, съгласно изискванията посочени в Директива 91/271/ЕИО, дори за 

прогнозните години в бъдеще. 

1.13. Телекомуникационни и електронни съобщения 

На територията на Община Кричим телекомуникационната мрежа се обслужва 

от "Българска телекомуникационна компания "ЕАД, "А1 България" ЕАД и „Цетин 

България“ ЕАД. 

"Българска телекомуникационна компания "ЕАД предоставя телефонни 

услуги при 100% степен на цифровизация на територията на цялата Община Кричим, 
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както и осигурява покритие и мобилен достъп до интернет на територията на цялата 

Община Кричим. 

На територията на гр.Кричим се предоставя достъп до фиксиран и 

високоскоростен интернет посредством подземни кабелни трасета. Освен това „БТК“ 

ЕАД има изградени 2 базови станции.  

БТК ЕАД предоставя телевизионна услуга по технология Direct to The Home 

TV (DTH TV) на територията на цялата община Кричим.  

„А1 България“ ЕАД е реализирало радиопокритие на територията на общината 

чрез реализиране на обект от наземната мобилна мрежа. В урбанизираната територия 

и извън нея няма изградени собствени подземни трасета. 

На територията на Община Кричим „Цетин България“ ЕАД разполага с 3 броя 

базови станции и не разполага с подземна съобщителна инфраструктура. 

1.14. Газоснабдяване 

Град Кричим е газифициран, но само частично. 

Газоразпределителната мрежа /ГРМ/ в гр. Кричим захранва битови, 

общински и промишлени обекти. 

ГРМ е изградена от полиетиленови тръби висока плътност, монтирани 

подземно в улици и тротоари. 

Сервитутът на газопроводите в урбанизираната територия са ивици с 

широчина по 0,4м от двете страни на тръбата. 

1.15. Основни изводи от диагнозата и насоки за бъдещо развитие на 

общината 

Община Кричим има благоприятно географско разположение, което ѝ 

осигурява богати горски ресурси, подходяща за земеделие почва, голяма река, която 

пресича нейната територия и дава възможност за производство на евтина и 

екологична електрическа енергия. Тя има, също така, богата флора и фауна, опит в 

растениевъдството и животновъдството, в дърводобива и дървообработването, които 

осигуряват основната трудова заетост на населението. 

Комуникационно–транспортната мрежа на общината, включително и ж.п. и 

осигурява добри връзки с областния център и съседните общини. 

Общината има изградена мрежа за обществено обслужване (култура, 

образование, здравеопазване и  социални грижи), която се нуждае от поддържане и 

модернизация; 

Изключително богатото КИН, защитени територии, запазени флора и фауна  са 

много  подходящи за развитие на туризма. 
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По отношение на В и К мрежите общината има одобрен проект по «ОПОС 

2007-2013-"Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и 

изграждане на ПСОВ, гр.Кричим". В резултат от неговата реализация са постигнати 

следните резултати: 

- Водопроводната мрежа в по – голямата си част е изпълнена от 

полиетиленови тръби. Оставащата част от водопроводната мрежа около 

15% е изпълнена с етернитови, стоманени и чугунени тръби, по които има 

най – много аварии. 

- Около 70% от канализацията е нова  и покритието с  канализационна 

мрежа на населеното място е на 96%. Състоянието на старите бетонови 

тръби е в задоволително. 

Изградена е пречиствателна станция за отпадни води.  

Диагнозата показва и значими недостатъци в развитието на общината: 

- ограничени възможности за трудова реализация; 

- висока миграция към големите градове в страната и чужбина; 

- наличие на рискови социални групи; 

- неразвит масов спорт и отдих; 

Урбанизираната територия на общината се изчерпва само с град Кричим. 

Диагнозата показва редица съществени недостатъци в неговото устройство : 

- липса на улична настилка по някои от улиците в периферията на града; 

- преобладаващо нискоетажен и остарял  жилищен фонд; 

- Не подменената   водопроводна и канализационна  мрежа има недостатъци, 

които е предвидено да се отстранят поетапно в краткосрочни, 

средносрочни и дългосрочни програми за подобряване на В и К мрежата 

на гр. Кричим. Необходимо е да се въведе строг контрол на заустването на 

отпадните води от производствата в канализацията за да не се превишават 

допустимите емисионните норми  и затруднява пречистването на 

отпадните води  от ПСОВ; 

- разрушени и амортизирани хидромелиоративни съоръжения; 

- относително малка по площ и амортизирана производствена зона; 

- недостатъчна по площ и устройство зелена система и спортно-

развлекателни съоръжения. 

Диагнозата показва и  ниско   ниво на устройствената дейност, която се 

изчерпва с един ЗРП от 80 –те години на миналия век и ограничен брой ПУП след 

1989 г. 

Основните насоки за развитие на община „Кричим“, които  следва да се 

отразят в нейния ОУП са: 
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- увеличаване и модернизиране на производствените зони и тяхното удобно 

свързване със съществуващата комуникационно-транспортната мрежа, 

- запазване на предвиждания в ЗРП мост над река Въча и свързването му по 

улица „Кирил и Методи“ с ул. „ Никола Петков“ при бул. „Ал. 

Стамболийски“; 

- от голямо значение за развитието на гр. Кричим и съседните общини би 

била  модернизация и електрификация  на съществуващата жп линия 

скромно разширяване  на жилищната зона   с парцелно нискоетажно 

застрояване, 

- увеличаване на зелените площи в града и терените за спорт и отдих и 

тяхното по-равномерно разполагане в  териториите за обитаване и  труд, 

както и с поречието на река Въча; 

- проектиране на курортна зона върху   територията на изоставеното село 

Черешево и предвиждане на съответното и обслужване с техническа 

инфраструктура 

- описание и локализиране на НПЦ, предвиждане на мерки за тяхното 

опазване и  социализиране, 

- проектиране на вилна зона върху  т.н. терени по „параграф 4“, разположени 

южно от съществуващия воден канал за „Изравнител Устина“ 

- свързване на НПЦ с подходящи опознавателни туристически маршрути; 

- разработване на концепция за развитие на туризма в сътрудничество със 

съседните общини,  

- създаване на туристически информационен център, 

- подобряване и модернизация на техническата инфраструктура на града; 

- проектиране на нов гробищен парк.(Разработване на ПУП за избрания 

терен) 
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ЧАСТ 2: ПРОГНОЗА 

2.1 Демографски прогнози на общината 

 ЧАСТ ІІ ПРОГНОЗИ 

1. Демографска прогноза на общината 

Основните документи, които са съобразени при разработването на прогнозата 

на населението на общината, са:  

- Национална стратегия за демографско развитие на населението в 

Република България (2012 г.-2030 г.);  

- Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 

г.; 

- Национална стратегия в областта на миграцията (2011-2020); 

- Прогнози на НСИ за населението на страната и др.;  

- Демографската ситуация в общината и др.  

В условията на демографски преход, от режим на нарастване на населението 

към режим на намаляване и остаряване, стратегията за демографско развитие е 

изградена върху концепцията за повишаване качеството на живот. 

Комплексният анализ на демографската ситуация в общината показва, че 

поради голямата инерционност, с която се характеризират демографските процеси, 

нарастване на броя на населението от демографска гледна точка не е възможно да 

бъде обосновано в периода до 2035 г.  

Направеният анализ на състоянието и тенденциите в демографското развитие 

на общината очертава някои основни черти, които определят насоките в развитието 

на населението през прогнозния период: 

Демографски параметри, свързани с процесите на раждаемост, смъртност и 

миграция на населението: 

- намалена раждаемост, поради застаряване на населението и намаляване на 

броя на жените във фертилна възраст; 

- запазване на по- високата обща смъртност в сравнение с раждаемостта; 

- променящ се семеен модел с увеличаващо се предпочитание към 

съжителство без брак; 

- емиграция предимно на млади хора и семейства в активна репродуктивна и 

трудоспособна възраст. 

Според прогнозните разчети равнището на раждаемост ще остане под 

необходимото за разширено възпроизводство на населението. В резултат на това, 

въпреки предвижданото увеличаване на средната продължителност на живот, ще се 

запазят ниски нива на естествено възпроизводство. Дори положителен миграционен 
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прираст трудно може да компенсира негативното развитие на естествените 

възпроизводствени процеси. В този смисъл основното реалистично решение на 

посочената група проблеми е забавяне на негативното развитие на демографските 

процеси, след което да се постигне стабилизирането им. 

Демографски параметри, свързани с качествените характеристики на 

възпроизводството на населението: 

- остаряване на населението и намаляване на броя на населението в активна 

трудоспособна възраст; 

- състоянието на репродуктивното здраве сред част от ромския етнос е 

незадоволително; 

- в образователната структура на населението на общината 

нискообразованите млади хора са предимно сред ромската етническа 

общност. 

Повишаването на качествените параметри на възпроизводството на 

населението е основна компонента в прогнозата за демографско развитие на 

общината. 

В съответствие с действащите нормативни изисквания за изработване на ОУП 

(ЗУТ и Наредба № 8 на МРРБ) и на Задание за изработване на проект за ОУП на 

община Кричим, е изработена тривариантна прогноза за част „Демография“. 

Отчитайки степента на влияние на факторите със стимулиращо и със 

задържащо въздействие се предлагат следните варианти на прогнозата в съответствие 

с прогнозния срок за действие на ОУП на община Кричим: 

- Песимистичен вариант;  

- Реалистичен вариант;  

- Оптимистичен вариант. 

Като цяло, прогнозите и по трите варианта са с хипотетичен характер и 

отчитат сегашната динамика на естествен и механичен прираст и очакваните 

тенденции в раждаемостта, смъртността, а така също и предвижданията за 

фертилността на жените, заселванията и изселванията.  

При демографската прогноза се залага основно въздействие да имат 

благоприятните фактори за развитие на населението. Тяхното влияние е с различна 

степен на проявление при отделните варианти. Важно е да се отбележи, че при 

изработването на демографската прогноза на община Кричим са отчетени 

тенденциите в очакваното развитие на населението, заложени в демографските 

прогнози за страната и за област Пловдив, изработени от Националния статистически 

институт. 

Тези тенденции, заложени като ориентир в демографската прогноза, са 

съобразени с досегашните тенденции в развитието на населението на община Кричим 

в изминалия десетгодишен период (2007 - 2017 г.) – обект на изследване и оценка. 
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2.1.1. Прогноза за броя на населението в община Кричим 

В основата на прогнозните разчети за броя на населението, както и за неговата 

възрастова структура, се залагат предвижданията за: 

- повъзрастовата раждаемост (със съответните натрупвания във времевите 

етапи на прогнозния период);  

- повъзрастовата смъртност на населението, свързана с процесите на 

застаряването на населението и влиянието на социално-значимите 

заболявания на населението;  

- миграцията на населението.  

В съответствие с възприетия методически подход, прогнозните разчети за 

демографското развитие на община Кричим до 2035 г. се предлагат по определените 

три варианта, а именно: 

▪ Песимистичен вариант, базиран на очакваното влияние на фактори, свързани 

с относително неблагоприятно развитие на социално-икономическата сфера в 

общината, продължаващо влошаване на демографските процеси и 

преобладаване на задържащите фактори за развитие на демографските 

процеси;  

▪ Реалистичен вариант, при който е заложено запазване на тенденциите от 

досегашното демографско, социално-икономическо и инфраструктурно 

развитие на община Кричим, но при благоприятно неутрализиране на част от 

задържащите фактори.  

▪ Оптимистичен вариант, основаващ се на влияние на фактори, които ще 

оказват относително благоприятно въздействие върху демографските процеси 

(основно на очаквано по-благоприятно развитие на механичното движение и 

ограничаване на отрицателното естествено движение на населението) и на 

икономиката и социалната инфраструктура. 

Важна особеност на демографската прогноза за община Кричим (и по трите 

варианта) е, че се залагат не много различаващи се прогнозни предвиждания за 

числовите величини на коефициента на фертилност (определя се от контингента 

жени в детеродна възраст), брачността, броя на живородени момичета и др. 

Причината за това е, че в прогнозния период няма обективни основания да се счита, 

че в контингента жени във фертилна възраст ще настъпят съществени промени.  

Характерно за община Кричим е, че делът на фертилните контингенти (21.5% - 

2917 г.), отрицателният естествен прираст (-4.8‰ – 2017 г.) и фертилността, която е 

под границата на заместване на поколенията, са близки до средните параметри за 

страната (21.5% фертилни контингенти и -6.5‰ естествен прираст, в.т.ч за градовете 

-4.6‰, за селата -13.5‰), ЮЦР (21.0% фертилни контингенти, -6.2‰ естествен 

прираст, в.т.ч за градовете -3.8‰, за селата -11.1‰) и област Пловдив (22.0% 
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фертилни контингенти, -5.1‰ естествен прираст, в.т.ч за градовете -3.1‰, за селата -

11.7‰8, 2017 г.).  

Прогнозата на населението по варианти (песимистичен и реалистичен) е 

представена в таблица 1. 

 

        Таблица 1 

Прогноза за броя на населението в община Кричим 

по периоди  (по варианти на прогнозата) 

Община Кричим Година 
Брой 

население 

  2017 г. 7991 

Песимистичен 

2020 г. 7840 

2025 г. 7800 

2035 г. 7750 

Реалистичен 

2020 г. 7930 

2025 г. 7900 

2035 г. 7860 

Оптимистичен 

2020 г. 8100 

2025 г. 8220 

2035 г. 8350 

 

При песимистичния вариант се очаква населението на общината да 

продължи постепенно да намалява с по-малък интензитет, като към края на 

прогнозния период (2035 г.) да достигне 7750 д. По-нататъшното намаляване и 

остаряване на населението е резултат от продължителното действие на общи и 

специфични тенденции, предвид реалната възрастова структура, намаленият брой на 

жените във фертилна възраст и отрицателното естествено възпроизводство. 

Социално-икономическите промени през последните 2 десетилетия също 

допринесоха за неблагоприятните процеси във възпроизводството на населението.  

 При реалистичния вариант се предвижда запазване числеността на населението 

и неголямо намаление (7860 д. – 2035 г.) с подкрепа на нето-миграцията на население 

на средна и по-напреднала възраст с предпочитания към местните условия на живот. 

С натрупването на положителни въздействия и подобряването на средата за живот 

може да се очаква, че демографските процеси ще се стабилизират. Проблемите, 

свързани с развитието на населението, не са само демографски, те са главно 

социално-икономически. Независимо от стабилизирането на населението, в резултат 

на дълготрайното неблагоприятно развитие на демографските процеси не се очакват 

 
8 Данни на НСИ 
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съществени промени във възрастовата структура. Важно значение според 

демографската стратегия на страната придобива образованието, способностите, 

уменията и здравословното състояние на хората, т. е. човешкия капитал9. Особено 

важно е дългосрочният характер на демографските и социално-икономическите 

въздействия за постигането на устойчиви резултати.  

При оптимистичния вариант се очаква постепенно неголямо нарастване на 

населението (8350 д. – 2035 г.), обусловено предимно от социално-икономическото 

развитие, забавяне на негативните демографски процеси и механичен прираст с 

неголям интензитет главно на контингенти в трудоспособна и надтрудоспособна 

възраст. Състоянието на пазара на труда има важна роля за демографското развитие 

на общината. Търсенето на решения на демографските проблеми на всички нива е 

свързано с икономическото развитие и заетостта10. Може да се очаква, че бъдещите 

благоприятни изменения в средата ще водят до благоприятни изменения във 

възпроизводствените процеси на населението. 

Върху стабилизирането на населението въздействие оказват предимно 

създаването на нови възможности за заетост, предоставяне на достатъчно и 

качествени социални и културни услуги, подобряване на средата за живеене и отдих.  

2.1.2. Прогноза на населението по възрастови групи 

Процесът на застаряване на населението на общината ще продължи и в 

перспектива. Разпределението на населението на общината във възрастовите групи 

под, във и над трудоспособна възраст през 2017 г. по данни на НСИ е както следва: 

1389 д. – 17.38% (под трудоспособна възраст), 4846 д. – 60.64% (в трудоспособна 

възраст) и 1756 д. – 21.97% (над трудоспособна възраст) (табл. 2). В сравнение с 

областта и страната разпределението на населението в тези три възрастови групи е 

малко по-благоприятно за общината, особено по отношение на под и над 

трудоспособното население - по-висок относителен дял на подтрудоспособните 

контингенти и по-нисък дял на населението в надтрудоспособна възраст. 

Прогнозните разчети за основните възрастови групи в община Кричим са 

следните: 

        Таблица  2 

Община Кричим - Прогноза на населението по възрастови групи (под, във, над трудоспособна 

възраст) - 2017-2035 г. 

Варианти на 

прогнозата 

Общ 

брой 

Под 

трудоспо-

собна 

възраст 

В 

трудоспо-

собна 

възраст 

Над 

трудоспо-

собна 

възраст 

% 

Под 

трудоспо-

собна 

възраст 

В 

трудоспо-

собна 

възраст 

Над 

трудоспо-

собна 

възраст 

2017 7991 1389 4846 1756 100.00% 17.38% 60.64% 21.97% 

Песимистичен 7750 1346 4698 1706 100.00% 17.37% 60.62% 22.01% 

 
9 Оценките на показателя са свързани с образованието, квалификацията и здравеопазването, които водят до 

увеличение на доходите в бъдеще.  
10 В редица страни от ЕС семейната политика е ориентирана и свързана с политиката по заетостта. 
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Варианти на 

прогнозата 

Общ 

брой 

Под 

трудоспо-

собна 

възраст 

В 

трудоспо-

собна 

възраст 

Над 

трудоспо-

собна 

възраст 

% 

Под 

трудоспо-

собна 

възраст 

В 

трудоспо-

собна 

възраст 

Над 

трудоспо-

собна 

възраст 

Реалистичен 7860 1366 4767 1727 100.00% 17.38% 60.65% 21.97% 

Оптимистичен 8350 1453 5065 1832 100.00% 17.40% 60.66% 21.94% 

 

Прогнозните разчети за възрастовата структура на населението по 

реалистичния вариант на прогнозата за община Кричим се основават на хипотезата, 

че броят на населението в трите основни възрастови групи ще намалее леко на фона 

на общото намаление (таблица 6.1.1.2). Този вариант на възрастовата структура се 

очертава като възможен в най-висока степен като се базира на сегашното състояние 

на естественото и механично движение на населението, което ще продължи да оказва 

влияние и през следващите години, особено при превес на благоприятните фактори. 

Освен това, при прогнозиране броя на населението в трудоспособна възраст се залага 

и на очакваната промяна на възрастта за пенсиониране през този период. 

За целите на образователната инфраструктура и за планирането на 

потребността от детски заведения и училища, както и за тяхната териториална 

локализация, се представят и прогнозни разчети за специфичните възрастови групи, 

които за прогнозния период не се очертава да имат съществени изменения (табл. 3).  

              Таблица 3 

Прогноза за броя на населението по основни възрастови групи в община Кричим - 2017-2035 г. 

(по варианти на прогнозата) 

   Варианти 

    Песимистичен Реалистичен Оптимистичен 

  

2017 

г. 

2020 

г. 

2025 

г. 

2035 

г. 

2020 

г. 

2025 

г. 

2035 

г. 

2020 

г. 

2025 

г. 

2035 

г. 

Общо 7991 7880 7800 7750 7930 7900 7860 8100 8220 8350 

0-14 

г. 1293 1273 1260 1250 1282 1277 1270 1312 1335 1360 

15-64 

г. 5208 5135 5080 5053 5168 5150 5126 5280 5360 5440 

65+ 1490 1472 1460 1447 1480 1473 1464 1508 1525 1550 

0-2 г. 233 228 226 223 230 228 226 237 242 246 

3-6 г. 317 313 310 307 315 313 310 322 328 334 

7-14 

г. 743 732 724 720 737 736 734 753 765 780 

15-18 

г. 384 380 375 372 383 380 377 390 396 402 

 

2.2 Прогноза за икономическо развитие 

2.2.1. Основни фактори за икономическо развитие на общината 

При формулиране на сценариите/хипотезите за икономическо развитие и 

функционална система “Труд” следва да се отчете влиянието на комплекс от условия 

и фактори. Те са свързани с: 
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– необходимостта от придаване на нов динамизъм на икономиката на 

общината; 

– общите тенденции в икономическото развитие и заетостта през 

последното десетилетие и последиците от преструктурирането на реалния 

икономически комплекс, отраслите и дейностите на социалната сфера и 

отражението им върху функциите на система “Труд”; 

– влиянието на комплекса от фактори, под чието въздействие  ще се 

определят и параметрите на развитието на икономиката и система “Труд”.  

В резултат на анализа, предимства на общината могат да се обобщят по 

следния начин: 

– наличие на обработваема земя и подходящ климат за развитие на 

селско стопанство; 

– наличие на обекти на природното и културно-историческото 

наследство;  

– близост на центрове на урбанизация – гр. Пловдив, Пазарджик и 

произтичащите от това ежедневни и периодични миграционни процеси 

(трудови и културно-битови пътувания) предопределят известни 

„агломерационни характеристики на устройственото развитие в 

надобщински (регионален) териториален обхват.  

За община Кричим са в сила система от документи за стратегическо планиране 

и програмиране на регионалното развитие по смисъла на Закона за регионално 

развитие (по-нататък – стратегически документи по ЗРР), които в съответните си 

части извеждат обществените приоритети, свързани с опазването и развитието на 

физическата среда и функционалните системи. Реализациите на тези предвиждания 

на стратегическите документи, включително евентуалното им финансиране по 

структурните фондове на ЕС, се нуждаят от съответна устройствена планова основа. 

Политиката на община Кричим за дългосрочно общинско развитие намира 

израз в следната дългосрочна визия, дефинирана в  Общинския план за развитие 

(ОПР) 2014-2020 г. : 

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. 

Устройствените решения и фактори са друго важно условие за реализацията 

на целите и приоритетите в развитието на общината, заложени в приетите и 

действащи стратегически и планови документи, разгръщане на инвестиционната 

инициатива като предпоставка за динамизиране на икономиката, както и за 

цялостното подобряване на жизнената среда с опазване и развитие на природните 

дадености и ресурси на територията. 
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2.2.2. Сценарии/хипотези за развитие на икономиката и система “Труд” 

Възможностите за развитие на общината са свързани с развитие на 

съпътстваща основните селскостопански производства, привличане на нови 

инвестиции, развитие на съществуващите промишлени мощности и основни фондове, 

развитие на оранжерийно производство на селскостопански продукти, и не на 

последно място – създаване на условия за алтернативен туризъм. 

За целите на ОУП Кричим разработените прогнози имат вариантен характер. 

Основа и на двата варианта е динамиката и характера на досега протичащите 

процеси, както и общите тенденции и поставените стратегически цели в развитието 

на националната, регионалната и общинската икономика. Отчитат се и 

предвижданията на целевите прогнози за развитието на националната икономика, 

доколкото възстановяването на икономическия растеж в страната ще окаже влияние 

върху растежа на общинската икономика.  

Вариантите се базират на следите хипотези:  

Първият, до голяма степен тенденциален или реалистичен вариант на 

прогнозата, отчита оценката на досега протичащите процеси и тенденции в 

развитието на икономиката и заетостта. Прогнозните разчети отчитат и забавянето на 

икономическото възстановяване на общината спрямо средните параметри на развитие 

на страната и областта. При този вариант основната хипотеза е реализиране на слаб 

до умерен икономически растеж на основата на усвояване на потенциалите на 

общината, подкрепа от страна на общинската администрация за подобряване на 

всички видове инфраструктура, бизнес услугите, насърчаване на икономическите 

субекти активно да усвояват средства по европейски и национални програми, поява 

на нови малки и средни предприятия.   

Вторият (целеви или умерено оптимистичен) вариант отчита тенденциите в 

развитието на икономиката и заетостта в общината, но той се базира на 

вероятностното доминиращо влияние на фактори, които ще оказват относително 

благоприятно въздействие върху развитието на икономиката, по-оптимистична 

прогноза за цялостното икономическо развитие на страната, целева подкрепа за 

развитие на икономическите структури, инвестиционна активност от страна на 

общинската администрация и бизнеса за усвояване на средства от европейските 

програми и развитие на предприемачеството. 

Таблица 2.1 

Средногодишни темпове на нарастване на икономиката 

Сектори на икономиката 

2020-2025 2026-2035 

Тенденциале

н/ 

реалистичен 

Целеви 

(умерено 

оптимистичен

) 

Тенденциале

н / 

реалистичен 

Целеви 

(умерено 

оптимистичен

) 

Икономика общо 2.5% 3.0% 3.1% 3.7% 

Селско и горско стопанство 3.0% 3,5% 3.3% 3.6% 
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Индустрия 2.4% 2.8% 3.0% 3.8% 

Услуги 2.3% 3.0% 3.0% 3.8% 

 

Прогнозата на заетостта се основава на: 

– прогнозите за броя на населението на общината и на коефициентите на 

заетост; 

– броя на заетите лица в социално-икономическия и инфраструктурен 

комплекс на общината през периода 2007–2011 г.;  

– трудовите пътувания извън общинските граници; 

– прогнозите за динамиката за развитие на икономическия комплекс на 

общината; 

– заложена тенденция за намаляване на броя на безработните лица в рамките 

на 5-7% от работната сила (активното население), което е в приемливите 

рамки на равнища на безработица.  

На този основа се предвижда към 2035 г. заетостта на работната сила да 

достигне (таблица 2.2): 

– При тенденциалния  вариант – 1130  души; 

– При оптимистичния вариант – 720  души; 

Конкретните прогнозни разчети за броя на заетите лице в община Кричим по 

двата варианта към 2025 и 2035 г. са  представени в таблица 2. 

Таблица 2 

Прогноза за броя на заетите лица в община 

  

Показатели /варианти 

Прогнозна стойност към: 

2014 г. 

състояние 

2025 г. 

прогноза 

2035 г. 

прогноза 

Тенденциален/ реалистичен вариант 

Заети лица 1130 1050 1010 

Оптимистичен  вариант 

Заети лица 1130 1200 1200 

 

2.2.3. Прогнози за икономическото развитие по сектори 

Първичен сектор (селско, горско стопанство) 

Селското стопанство в община Кричим изпълнява важна роля за цялостното й 

развитие. Независимо от значителното намаляване на произведената продукция, през 

последните няколко години, този отрасъл остава главен източник на доходи за по-

голяма част от населението на града. 
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В работната хипотеза за перспективното развитие на община Кричим, важен 

стратегически ресурс за развитието на икономиката на общината са земеделските 

земи. Значимостта на земеделските земи за производството на селскостопански 

продукти, чието търсене и цени все повече ще нараства в перспектива, има и 

съответните устройствени аспекти. Това е и основанието устройствените решения, 

свързани с развитието на аграрния сектор в разглежданата територия, да предлагат 

максимална защита на земеделските земи и ограничения при смяната на 

предназначението им. В този смисъл една от задачите на ОУПО е да ограничи в 

разумни граници отнемането на земеделски земи за нуждите на урбанизацията и 

друго усвояване извън нуждите на отрасъла. 

Резултатите от целевия анализ разкриват наличие на редица подходящи 

ресурси за целенасочена подкрепа за развитие на отрасъла, като се подчертава 

потенциалът на територията за специализация в сферата на биологичното земеделие 

и животновъдство. Налице са възможности за развитието на широк спектър от 

земеделски дейности, които почвено-климатичните особености на Община Кричим 

обезпечават.  

Хипотезата за развитие на сектора на селското стопанство се гради върху 

допусканията за  реализиране на следните мерки в перспектива:  

– Перспективите за развитието на селското стопанство са в сферата на: 

а) трайни насаждения - чрез създаване на нови масиви от овощни насаждения 

(ябълки и череши); 

б) засилване на позициите на зеленчукопроизводството; 

в) развитие на пчеларството. 

– Извеждане на отглежданите животни извън града с цел опазване на градската 

среда от замърсяване и спазване на ветеринарномедицинските изисквания към 

животинските обекти.  

– Развитие на биологично земеделие и животновъдство, като се работи за 

запознаване на производителите с технологията на производството и с 

нормативната база, както и с научните постижения;  

– Създаване на устройствени условия за изграждане на нови оранжерийни 

площи; 

– Формиране на по-едри и организирани животновъдни ферми, което ще окаже 

и значителен социален ефект като ще повиши заетостта сред населението в 

трудоспособна възраст на територията на общината; 

– Подобряване на ефективността на производството и реализирането на 

продукцията на малките и средни селски стопанства чрез въвеждане на 

иновации и разнообразяване към неземеделски дейности. 

– Насърчаване на предприемачеството и повишаване на 

конкурентоспособността на предприятия, занимаващи се с първична 
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преработка на дървесина чрез ПРСР; 

– Стимулиране на вертикалните интеграционни процеси между интензивните 

производства и съответните преработващи единици с цел затваряне на 

веригата “земя-краен продукт”, особено в областта на лозарството и 

винопроизводството. Насърчаване на предприемачеството за създаване на 

микро и малки фирми за преработка и съхранение на селскостопанска 

продукция;  

– Подобряване на техническо състояние на изградените напоителни 

съоръжения; 

– Максимално използване на възможностите за развитие на отрасъла, които 

дават фондовете на Европейския съюз, кандидатстване с подходящи проекти, 

както и субсидиране на земеделските стопани при кандидатстване по различни 

мерки от ПРСР, включително чрез изпълнение на мерките в Стратегията на 

МИГ Брацигово - Кричим. 

Горското стопанство е с перспективи да съхрани и разшири функциите си, 

основно свързано с изграждането на микро, малки и средни предприятия от сектор 

„Дървопреработка”, подкрепени и от ПРСР.  

В обобщение може да се посочи, че като цяло традиционното за общината 

разпределение на поземления фонд по начин на трайно ползване е съхранен.  

Вторичен сектор 

Прогнозите за развитие на вторичния сектор, отчитани в работната хипотеза, 

са свързани с: 

– развитие на промишленост, неизискваща висока квалификация на 

работната сила; 

– диверсификация на промишлените дейности чрез изграждане на нови 

малки и микро-предпрития в различни отрасли в зависимост от пазарното 

търсене. 

В предвижданията на Общия устройствен план за развитие на общината е 

предвидено увеличаване на терените за производство ( общо с 11,08 ха) в следните 

направления: 

– на север от града, свързано с главния път за гр. Стамболово и 

автомагистрала „Тракия“, като са включват и новите имоти за изграждане 

на оранжерии. Оранжериите в ОУП се третират като производствени 

терени. 

– на североизток и в близост до река Въча; 

– на изток, свързано с пътя за село Устина (Перущица – Пловдив) 

Третичен сектор  
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Прогнозата за развитието на социалната база е разгледано в т. 3. 

Туризъм 

Природното и културно наследство, прекрасния планински ландшафт, водните 

площи, защитените територии са изключително богат потенциал за развитие на 

туризъм, но в същото време неусвоен потенциал. През територията на общината и 

града преминава река Въча, която има значимо географско, икономическо и 

ландшафтно значение за община Кричим. В общинската територия са разположени  2 

защитени територии – „Изгорялото гюне“ и „Козница“; 4 защитени зони : 

„Бесапарски ридове“, „Бесапарски възвишения“, „Родопи – Западни“ и „Река Въча – 

Тракия“. В общината има минерален извор, подходящ за балнеолечение, но не се 

използва пълноценно. 

Общината има активно отношение към развитието на туризма и го определя 

като важен приоритет на своята дейност с цел превръщането му във важен отрасъл на 

местната икономика. В стратегическите документи за развитие на общината се 

отчита, че съществуват благоприятни условия за развитие на различни видове 

алтернативен туризъм. Развитието на алтернативни форми на туризъм, като 

религиозен, културен, селски, опознаветелен е предизвикателство за общинската 

администрация и туристическия бизнес. 

Насоките, чието реализиране ще бъде подкрепено от ОУПО, включват:  

– Опазване, популяризиране и развитие на културното и природното наследство 

на общината с цел развитие на туризма. 

– Благоустрояване на културно-историческите обекти. 

– Модернизация на съществуващата туристическата инфраструктура и 

изграждане на нова. 

– Развитие на инфраструктурата в подкрепа на развитието на интегрирания 

селски туризъм и разширяването на предприемачеството; 

– Разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура, 

атракциите и съоръженията за посетители, разкриване на потенциала, 

валоризация и популяризиране на местното природно, културно и историческо 

наследство, вкл. чрез дигитализация и създаване на електронни бази данни. 

– Създаване на интегриран туристически продукт за нуждите на алтернативния 

туризъм – културно-исторически и познавателен, селски, екологичен, 

археологически, приключенски, хоби, спортен, винен, ловен туризъм и др.  

– Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или 

обзавеждане на туристически информационни центрове. 

– Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или 

обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на 

местното природно и културно наследство. 
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– Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или 

обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел. 

– Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за 

туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно 

и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или 

образователна цел. 

– Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за 

туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за 

туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и 

туристически пътеки). 

– Подобряване на качеството на предоставяните туристически услуги, чрез 

използване на възможностите за финансиране по европейски фондове и 

програми и създаване на нови туристически продукти, основани на 

добруджанските бит и култура.  

– Професионална промоция и реклама на туристическите продукти в 

партньорства с общини на регионално, национално и трансгранично ниво за 

валоризация, социализация и експониране на недвижими, движими и 

нематериални културни ценности и природни забележителности.  

2.3 Развитие на социалната инфраструктура 

Стратегическата целева рамка за разработване на прогнозите за развитие на 

социалната инфраструктура са стратегическите и планови документи на общината: 

Общински план за развитие на община Кричим 2014-2020 г.; Планово задание за 

изработване на ОУП на община Кричим; Стратегия за развитие на социалните услуги в 

община Кричим 2016-2020 г.; Програма за развитие и управление на община Кричим 

2016-2019 г.; Програма за енергийна ефективност на община Кричим за периода 2017-

2020 г.; Общинска програма за опазване на околната среда на община Кричим 2014-2020 

г. и др. В стратегическите документи са дефинирани приоритети и цели, които отчитат 

специфичните местни особености и са насочени към подобряване на основните услуги за 

населението, така че да се осигури подходящ достъп до образование, здравеопазване, 

култура, развлечения и спорт, услуги за децата и уязвимите групи, информационни и 

комуникационни услуги, както и за подобряване на благоустройството на Кричим чрез 

обновяване на социалния сервиз, улиците, зелената система, културни и исторически 

обекти.  

В основата на прогнозите за развитие на социалните дейности в периода на 

действие на ОУП на община Кричим се залагат съответните хипотези за развитието и 

устройственото планиране на социалната инфраструктура, необходима за нормалното 

функциониране на тези дейности. 

Действащата нормативна уредба (Наредба № 7 и Наредба № 8 на Министерство 

на регионалното развитие и благоустройството), както и практиката по изработване на 

ОУП на общината, показват, че при прогнозиране на социалната инфраструктура в срока 
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на действие на ОУП се предлага преимуществено нормативният подход. Той се използва 

за параметриране на основните показатели, характеризиращи отделните подсистеми на 

социалната инфраструктура – образование, здравеопазване, социални дейности, култура, 

спорт и др. Като важен фактор за определяне на бъдещите потребности от различните 

видове инфраструктура е прогнозният брой на населението, което е основният 

потребител на услугите с изразен социален характер. 

Нормите и нормативите за образователната инфраструктура (предучилищно 

обучение), използвани за прогнозата са следните: 

– нормата за пълняемост на 1 група в детските градини – от 18 до 22 деца; 

– норматив за обхват на децата (в % от 100 деца от 3 до 6 годишна възраст). 

За училищата действащи са следните нормативи, определени със Закона за 

народната просвета, с правилника за неговото приложение и с конкретни наредби: 

– Нормативно определен минимум за броя на учениците в една паралелка – 8 

ученика; 

– Нормативно определен минимум за броя на децата в една група в детските 

заведения – 12 деца; 

– Стандарти за държавни дейности (за численост на персонала и за издръжка 

на делегирани от държавата дейности), в т.ч. и за годишна издръжка на 1 

ученик и на едно дете, диференцирани по видове и степени училища и детски 

градини. Числовите величини на тези финансови по своя характер нормативи 

се определят ежегодно и централизирано с акт на Министерския съвет. 

В стратегическите и планови документи за развитието на системата 

„Образование” е заложен стандарта за осигуряване на „класна стая за всяка отделна 

паралелка”.  

От нормативите в сферата на здравеопазването, като потребности от лекари и 

стоматолози в извънболничната медицинска помощ, е приет този за  задължителните 

нормативи за обхват (пациентска листа на един общопрактикуващ лекар и стоматолог): 

– Обхват на  пациентите, обслужвани от един  лекар (пациентска листа) – 

долна граница – 800 д. и  горна граница  3000 д.; 

– Минимално време за извършване на прегледите – 20 минути; 

– Стандарт за бърза и неотложна медицинска помощ. 

В сферата на социалните дейности е приета нормата за минимален брой от 50 

самотни възрастни хора, изявили желание за разкриване на звено за домашен социален 

патронаж. 

2.3.1. Образование  

Броят и капацитетът на заведенията за предучилищно обучение и на 

общообразователните училища са функция от броя на лицата в съответните възрастови 
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групи и нормативите за пълняемост на група в детските заведения и на паралелка в 

училищата.  

Прогнозите за лицата в съответните възрастови групи и по трите варианта не 

променят съществено техния брой в прогнозния хоризонт. При норматив за реален 

обхват за децата, подлежащи на предучилищно обучение (коефициент 0.95) и на ученици 

в общото основно образование – коефициент 0.95-0.98) и в общото средно образование 

(коефициент 0.83-0.85), очакваният брой на децата в детските заведения и на учениците 

(по реалистичния вариант) към 2035 г. ще бъде сходен с този през базисната година с 

неголеми отклонения.    

– до 2 годишна възраст – 233 - 226 д.; 

– от 3 до 6 годишна възраст – 317 - 310 д.; 

– от 7 до 14 годишна възраст – 743 - 734 д.; 

– от 15 до 18 годишна възраст – 384 - 377 д. 

Броят на децата и на учениците по другите два варианта на прогнозата се 

отклонява, но в неголям диапазон и не могат да окажат съществено влияние върху броя и 

капацитета на образователните институции. 

В територията на общината съществуващите към момента детски и образователни 

заведения (детски градини и училища) са с капацитет достатъчен за прогнозния брой 

деца и ученици.  

Не се предвижда разкриване на нови обекти на образователната инфраструктура, 

а създаване на възможности за поддържане, модернизиране и обновяване на обектите на 

обучение и образование. Прогнозните разчети показват, че няма да има необходимост от 

разкриване на нови детски и учебни заведения, а от осъвременяване, поддържане, 

подновяване и подобряване на МТБ, изпълнение на проекти за енергийна ефективност, 

което да гарантира благоприятна среда за обучение и възпитание на децата и учениците 

и да осигури намаляване разходите за издръжка в сектора.  

В приетия с Решение № 229, взето с протокол № 25 от 07.07.2014 г. на Общински 

съвет при Община Кричим „Общински план за развитие на община Кричим 2014-2020 

г.”, в Програмата за реализация, Приоритет 2 Повишаване на инвестиционния потенциал 

на общината, чрез подобряване на техническата, екологична и социална инфраструктура, 

Специфична цел 2.2. Поддръжка и доизграждане на публичната инфраструктура на 

територията на община Кричим, Мярка 2.2.1. Подобряване състоянието на 

инфраструктурата в областта на културата, образованието и административните услуги, 

е заложен 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 № 310, взето с протокол № 35 от 12.06.2018 г. на 

Общински съвет при община Кричим е проведена процедура за избор на консултант за 

изготвяне на проектно предложение. С избраният изпълнител „ВВВ КОНСУЛТИНГ” 

ЕООД е сключен договор № РД-02-21-149/05.07.2018 г. На 12.07.2018 г. чрез системата 

ИСУН е подадено проектно предложение вх. рег. №: BG06RDNP001-7.007-0057 
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„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”.  

В сферата на образованието се открояват следните приоритети: 

– Осигуряване на равен достъп до качествено образование на всички ученици, 

подлежащи на задължително обучение;  

– Ефикасност при разходването на финансовия ресурс; 

– Създаване на подходящи условия за здравословно хранене на учениците; 

– Подобряване на материално-техническата база чрез извършване на основни и 

текущи ремонти на училищата, детските градини и детските прощадки  в 

общината. От значение е и изграждането на съоръжения за достъпна 

архитектурна среда за деца и ученици с увреждания. Изпълнението на тези 

дейности може да бъде осигурено чрез включването в програми за 

финансиране и съфинансиране на проекти на училища и детски градини със 

средства от ЕС и националния бюджет: 

2.3.2. Здравеопазване  

Прогнозата за потребността от лекари и стоматолози в общината се обосновава с 

възприетите нормативи за минималния и максималния брой на пациентската листа. И по 

трите варианта на прогнозата наличният брой на общопрактикуващите лекари и 

стоматолози е в рамките на действащите нормативи за удовлетворяване на 

потребностите на населението от първична извънболнична помощ.  

При усреднен норматив за брой на пациентска листа 1500 д. (при нормален 

относителен дял на здравноосигурените лица) потребностите от общопрактикуващи 

лекари на територията на община Кричим по отделните варианти не се различава 

съществено. Причината за това е, че прогнозният брой на населението по отделните 

варианти варира в не много широки граници, което на практика не дава съществено 

отражение върху броя на общопрактикуващите лекари. Към хоризонта на действие на 

ОУП на община Кричим прогнозният брой на общопрактикуващите лекари в голяма 

степен ще зависи от здравния статус на населението. Прогнозните разчети за броя на 

стоматолозите показва, че има баланс на потребностите.  

През прогнозния период е необходимо поддържане и подобряване на МТБ и на 

достъпа до за качествено здравеопазване и здравни услуги на населението от общината.  

2.3.3. Социални дейности  

Акцент в прогнозата за развитието на социалните дейности се поставя на 

бъдещите потребности от социална инфраструктура, предназначена за задоволяване на 
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специфични потребности на т.нар. социални рискови контингенти от населението 

(инвалиди и лица с други увреждания; деца с физически и умствени увреждания; 

бездомни лица, рискови групи от ромските общности, възрастни лица под линията на 

бедност и др.). 

 Прогнозните разчети към 2035 г., базирани на възприетите нормативи показват, че 

прогнозните потребности от инфраструктура на социалните дейности до голяма степен 

са реализирани, но има потребностите от нови социални услуги.  

За по-доброто задоволяване на потребностите от инфраструктура свързана със 

социалното подпомагане е обоснована необходимостта от разширяване на услугите: 

– Увеличаване капацитета на социалната услуга „Домашен патронаж” 

(предоставяне и доставка на храна); 

– Увеличаване капацитета на социалната услуга „Личен асистент - Услуга в 

общността” (за лица и деца с трайни увреждания, с тежки здравословни 

състояния, които не могат или са много затруднени да се обслужват сами); 

– Разширяване на услугата „Социален асистент – Услуга в общността” за 

възрастни хора, осигуряваща грижи в домашна и семейна среда; 

– Увеличаване капацитета на социалната услуга „Домашен помощник - услуга в 

общността” (за самотно живеещи стари хора, които не могат или са 

затруднени да се обслужват сами, лица с увреждания, с ниски доходи, без 

подкрепа от близки и роднини); 

– Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция с целева група 

деца и лица с рисково поведение с основна дейност консултации и подкрепа; 

– Разкриване на дневен център за работа с деца на улицата (деца в риск) с цел 

тяхната социална интеграция;  

– Предоставяне на гъвкави, качествени и ефективни социални услуги, 

съобразени с нуждите на потребителите за получаване на реални ползи за 

хората от уязвимите групи; 

– Изграждане на достъпна обществена среда. 

2.3.4. Култура  

Недвижимото културно наследство е важен ресурс за културния живот в 

общината и за туризма. Културният календар на общината е богат на събития, свързани 

както с националните празници, така и с традициите на населението.  

Прогнозните разчети за потребностите от инфраструктурата на културата, 

включваща обекти, които се характеризират на площен признак се определят на 

основата на следните норми: обекти от типа на „библиотеки” и др. – 50 м2 на 1000 д.; 

брой места в киносалони (вкл. и в читалищни салони) – 20 места/1000 д. 

Развитието на културните институции изисква финансови ресурси за тяхното 

поддържане, както и експониране и опазване на културното и историческо наследство, 



142 

 

поддържане и реновиране на читалищният културен дом и общинският младежки дом. 

В сферата на културата се планира също така осигуряване на съответните 

условия за провеждане на вече утвърдените събития от културния календар на община 

Кричим  и разширяване и разнообразяване на същия.   

2.3.5. Спорт  

Аналитичните проучвания за наличните спортни обекти на територията на 

община Кричим показват, че като брой и площ те са в рамките действащите нормативи. 

Една част от тези нормативи се покриват от площните параметри на училищната спортна 

база.  

За повишаване жизнената активност и спорт благоприятно въздействие имат 

спортните мероприятия с масов характер, особено сред младите хора и пълноценно 

използване на изградените спортни обекти. 

Насоките за развитие на спортната инфраструктура са свързани с: 

– модернизация на съществуващата материална база; 

– подобряване на състоянието на вече съществуващите спортни площадки и 

игрища за практикуване на спорт в свободното време. 

Проектът „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” 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. Понастоящем теренът е в 

много лошо състояние. Настилката е силно нарушена и се нуждае 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 бъда 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. 

2.4 Функционално зониране на територията на общината  и 

устройствени зони; Основни предложения за устройствено развитие на 

общината 

2.4.1. Функционално зониране на територията на общината. Устройствени зони. 
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Територията на община Кричим включва земеделски, горски и урбанизирани 

територии, както и водни площи  и терени за инженерна инфраструктура. В опорния 

план на общината са показани всички видове територии, според начина на ползване , 

отразен  в  кадастралната карта.  

Проектното решение включва предложения за намеса преди всичко с нови 

урбанизирани територии на мястото на съществуващи земеделски територии, както и 

зониране в рамките на град Кричим.   

Новите предимно производствени територии (Пп), предвидени с плана се 

включват в границите на град Кричим, или се приобщават към съществуващата 

производствена зона около жп спирката.  По този начин се създават компактни 

урбанизирани територии. Самостоятелни терени за производство или складове 

съществуват и извън тези граници, но те са даденост към момента на разработване на 

плана, тъй като са с приети Подробни Устройствени Планове. От съществено значение 

за удобното функциониране на Производствената зона около жп спирката е 

предвидената в проекта улица, която свързва тази зона директно с пътя за гр. 

Стамболийски. По този начин се избягва заобикалянето през града и се скъсява 

разстоянието. Част от новопредвидените урбанизирани зони покрай третокласните 

пътища са със смесено предназначение за обществено- обслужване и търговия (Соп).  

Съгласно параграф 1 от допълнителните разпоредби към Наредба 7 гр. Кричим е 

много малък град . Преобладаващото жилищно застрояване в града е нискоетажно, 

съответно  и предвидената в плана устройствена зона е жилищна малкоетажна (Жм).  Тя 

включва както съществуващите жилищни квартали, така и новопроектираните. 

Градът има изградена централна зона с обществени сгради, пешеходни и 

озеленени площи, а жилищните имоти в центъра са с малка площ и сключено 

застрояване. Това дава основание да се предвиди смесена централна  зона (Ц), която 

допуска малко по- високи параметри на застрояване спрямо тези в чисто жилищната зона 

и дава възможност за смесване на функциите в имотите. 

В основния план и в детайла на гр. Кричим са отразени главните обществено 

обслужващи зони (Oо), които осигуряват образованието, здравеопазването и социалните 

грижи, културата и религията , администрацията , търговията и обслужването на 

населението. 

В територията между производствената зона от север и града , съществува имот с 

голяма площ , предназначен за отглеждане на селскостопанска продукция в оранжерии. 

Считаме за целесъобразно тази зона да се окрупни и в плана се предлага и околните 

имоти да се ползват за отглеждане на селскостопанска продукция в оранжерии – зона 

(Сст2). 

Предложението на плана за развитие на курортна зона около бившето с. Черешево 

е формулирано в изискванията към устройствена зона Ок.  В условията на съхранена 

природна среда може да се развива селски, вело , мото  или друг  алтернативен туризъм.  

Планирането следва да стане с цялостен ПУП – препоръчително по чл. 16 от ЗУТ. За 

курортното селище са предвидени ниски показатели на застрояване за отделните имоти.  
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 2.4.2.Основни предложения за подобряване  устройството на град и община  

Кричим  

▪ Увеличаване на терените за производство в следните направления: 

- на север от града, свързано с главния път за гр. Стамболийски и 

автомагистрала „Тракия“, като са включват и новите имоти за изграждане на 

оранжерии ; 

- на североизток и в близост до река Въча; 

- на изток, свързано с пътя за село Устина (Перущица – Пловдив) 

▪ Увеличаване на терените за обитаване в направления: 

- на север  и северозападно от града в добра връзка със съществуващата ж.п. 

спирка, съществуващи  и нови  производствени терени; 

- на североизток, непосредствено до левия бряг на река Въча, като се предвижда 

неговото укрепване; 

- на изток от града в непосредствена връзка с пътя за село Устина; 

- на юг от града за оползотворяване на отделни имоти, разположени на 

границата с планината; 

▪ Увеличаване на зелените площи, разположени в урбанизираната територия на 

града за подобряване на микроклимата  в новите производствени територии и 

в централната градска зона; 

▪ Предвиждане на терен за спорт в северната част на града до реката   

▪ Проектиране на директна пътна връзка на производствените терени при ж. п. 

спирка“ Кричим“ със съществуващия път за гр. Стамболийски и магистрала 

„Тракия“ По този начин се избягва преминаване през града за връзка с главния 

път към магистралата. 

▪ Разширяване на урбанизираната територия на бившето село Черешево  за 

изграждане на курортна  зона с обща площ от 16, 07ха. Подобряване на 

пътните връзки на селото с града и язовира; 

▪ Трансформиране на част от терените по параграф 4 във вилна зона „Гергевец“ 

със запазване на площите за пасища чрез последващ ПУП. 

2.5 Развитие на зелената  система и ландшафта 

ОУП предвижда запазване на всички съществуващи и отредени с регулационните 

планове озеленени площи за широко, ограничено обществено ползване и със 

специфично предназначение.  

Предвид установения недостиг на зелени площи на територията на Общината, 

планът предлага увеличаване мощността на зелената система, отреждайки нови терени за 

широко обществено ползване.  
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Това ще допринесе за по-добри екологични качества на урбанизираната градска 

среда, ще доведе до по-здраво, жизнено и дълголетно население.  

Зелени площи за широко обществено ползване: 

Използвайте потенциала на река „Въча“, като средообразуващ фактор, край левия 

бряг /западен/ на реката предлагаме: 

– отреждане на терени за обществени озеленени площи; 

– между производствената зона в северната част на града и реката - обособяване 

на терен за „Спорт и Атракции“, който да се развие като зона за водни 

спортове и риболов;  

– терен за обществен парк, градина между жилищните и производствени зони на 

север; 

– други терени за терени за обществен парк, градина към жилишните зони. 

Защитни пояси – крайпътно защитно озеленяване: 

Определят се зони за защитно, крайпътно озеленяване на крайселищните пътни 

артерии за защита от преобладаващите западни ветрове и снегонавявания. За целта 

поясите трябва да се изграждат многоетажни, от дървесна и храстова растителност в 

подлес.  Такива не се предвиждат по пътищата от републиканската пътна мрежа.  

Гори: 

Опазването, стопанисването и ползването на горите се извършва съгласно 

Горскостопанския план от 2019г.  

За горските територии, попадащи в обхвата на новите селищни граници, следва да 

се извърши процедура по промяна предназначението, съгласно ЗГ.  

Планът предвижда, на основание  чл.10 от ЗУТ,  50 м-ова  ивица от горите покрай 

пътищата обшински, републикански II, III клас и др.  да бъдат със защитен режим  /за  

зашита на терените от ерозия, предвид извършването на незаконни сечи покрай 

пътищата, основно за огрев/.   

Ландшафт. Ландшафтноустройствени мероприятия и естетическо оформяне: 

 "Ландшафт" е територия, специфичният облик и елементите на която са 

възникнали в резултат на действия и взаимодействия между природни и/или човешки 

фактори. 

Ландшафтът като природен компонент, влияе на дейността на човека, неговите 

трудови занимания, отдиха, както е и основа за идентичност на групи хора.   Има важна 

роля в културната, екологична и социална сфера и може д влияе на демографията и 

трудовата заетост.  

От друга страна човекът в своята дейност, свързана с развитието в земеделието, 

горското стопанство, индустрията, добива на минерали, регионалното и градското 

планиране, транспорта, инфраструктурата, туризма и отдиха, в много случаи 

трансформира ландшафта.  
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Тези взаимодействия – човек-ландшафт  определят и двата основни типа 

ландшафт: природен и антропогенен. 

Местоположението на Община Кричим, определя и нейният разнообразен, 

природен ландшафт -равнинен в северната част /в пределите на Горнотракийската 

низина/ и средно планински в южната /северните части на западните Родопи/. 

Природни ландшафти: 

1. Горски ландшафт: 

Опазването на горският ландшафт е пряко свързан с деликатната, регламентирана 

намеса и правилното и навременно провеждане на горскостопанските мероприятия. Така 

горите ще изпъляват пълноценно стопанските си, рекреационните, защитни, екологични 

и естетическите функции.   

При оформянията на покрайнините на горите и ландшафтно-устройствените 

дейности около пътищата, преминаващи през и покрай горски участъци е важно 

запазване в максимална степен на естествения облик на горските ландшафти, чрез  

внасяне на подходящите за мястото растителни видове, в произволно групиране, 

следвайки конфигурацията на терена. В определени панорамни участъци по трасетата на 

пътищата, да се  създават акценти от естествени, местни, растителни видове, в 

контрастни на общия фон цветове /есенно обагрени листа, красив цъфтеж, хабитус и т.н./ 

2. Речен ландшафт и край водните басейни  

Поречието на река „Въча“ е разнообразно и живописно - дълбока каньоновидна долина 

през Родопите и бавно и спокойно течението в широко песъчливото корито при град 

Кричим, укрепено с диги.   

Около язовир „Кричим“ и „Въча“ /с най-високата язовирна стена  в България – 

144,5 m/, може да се определи и ландшафт на изкуствените водни язовирни съоръжения. 

Речните  ландшафти като естествени "зелени коридори", осигуряват непрекъсна-

тост и връзка между зелените зони и увеличават възможностите за активна аерация. Те 

благоприятстват локалните миграции на животинските видове. Създават добър 

микроклимът за отдих и риболов сред естествена природна среда, съчетаваща 

прохладата на водата и гората.  

Планът предвижда опазване на водните течения и деретата, чрез запазване на 

физическите им структури, както и вегетативната изграденост по протежение на водните 

течения. При нарушени участъци от антропогенно въздействие и естествени 

деструктивни процеси, следва да се провеждат мероприятия за възстановяване, а именно: 

Подобряването на речната морфология, в пряка връзка с възстановяване и 

опазване на естествената крайречна растителност 

 Периодично почистване на речните корита от паднали дървета и наноси 

Урбанизиран ландшафт- ландшафт на населените места    
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Характерният облик на селищните ландшафти се съхранява чрез въвеждане на  

правила и нормативи за застрояване на урбанизираните територии. 

За пълноценна изява на природния ландшафт, в близост до уранизираните 

територии, ползвани от човека за отдих и труд, човешката намеса трябва да бъде 

пестелива. Да се ползват даденостите без да се нарушава топография, растителен и 

животински свят.  

 

2.6 Устойчиво развитие на културното наследство 

Съгласно Устройствени изисквания към развитието на обекти на КИН за НКЦ, 

Културно-историческото наследство ще продължи да бъде един от акцентите на 

материално-веществената и духовна среда на гр.Кричим. 

ОУП на община Кричим включва   разкриване, документиране и разработване на 

концепция за опазване и социализация на културното наследство, което е представено от 

археологически, исторически, художествени, архитектурно-строителни паметници, 

нематериално културно наследство (народни традиции, легенди и културни обичаи), 

мемориални паметници, както и от природни ценности. Тези дейности следват 

общоприетото разбиране за задължение  на всяко поколение да се грижи за културното 

наследство и да го предаде в добро състояние на следващите поколения. 

2.6.1. Цели на опазване и развитие на КИН 

Съвременните тенденции в опазване, използване, управление на КИН  са 

задължителни и от концептуална гледна точка и включват: промяна на представите за 

културно наследство; промяна на методите за опазване и използване на КИН; промяна на 

системите за управление; промяна на геокултурния контекст. 

Оттук и Целите за опазване и развитие на КИН са: 

– Дефиниране на системата “КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО”; 

– Интегрирана консервация;  

– Използване на културното наследство като източник за стимулиране на всички 

функционални системи.  

Общината е пример за наличие на културни пейзажи с включени природни и 

антропогенни следи (поречието на река Въча), интегрирани в качествено нова ценност 

(...да се повишат чувствителността, интересът и осведомеността на широката публика – и 

особено на децата и младежите – към българския пейзаж като хармонично съчетание на 

природни и човешки творения и да се култивира отговорност към наследените 

ценности.). Тези културни пейзажи могат да се определят (съгласно типология на 

ЮНЕСКО) като развиващи се и асоциативни – с доминация на историческа и все още 

налична антропогенна дейност  или доминация на природни форми. Синтезът на 

природни и културни ценности представя интегрална и разнообразна картина – основа за 

образование, изследвания, опазване и туризъм. Културните пейзажи изискват ефективно 
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управление, за да се продължи естествената, характерна за мястото, линия на развитие на 

културния пейзаж.  

2.6.2. Опазване на наследството и благоустройство 

Връзката между опазването на наследството и благоустройството на териториите 

е най-съществен принцип на настоящия ОУПО. Елементите на интегрирана консервация 

включват: Създаване на условия за цялостни археологически проучвания; Допълваща 

идентификация и регистрация; Изграждане на информационна система за КИН; 

Синтезиране на общ консервационен план с предвидени инвестиционни планове за КИН; 

Създаване на устройствени режими и специфични правила и норми.  

2.6.3. КИН като стимулатор на останалите функционални системи. 

Ефективното опазване, управление и използване на КИН е важен ресурс за 

подобрения в системите на труд, обитаване, отдих и туризъм. Тук се включват:  

– Съхраняване и използване на традиционната среда за труд, стимулиране на 

традиционни занаяти и земеползване; 

– Съхраняване и използване на традиционната жилищна среда с повишаване 

качеството на живот и условия за диференциран стандарт на обитаване; 

– Обогатяване на системата отдих/туризъм чрез мрежа от културни маршрути и 

устройство на културните пейзажи. 

– Основание затова предвиждане се съдържа в обстоятелството, че Кричимската 

община разполага с ресурси с голям туристически потенциал: Природни 

ресурси (паркове, реки, планини, живописни места); Културни 

забележителности (паметници, музеи, исторически обекти); Съвременна  и  

традиционна  култура  (изкуство, фолклор, занаяти, музика, архитектура, бит). 

– Оформят се Културни/туристически маршрути, означени на схемата:  

1 – Кричим-Девин; 2 – Кричим-Устина-Перущица-Пловдив; 3 – Кричим-Козарско-

Пещера; 4 – Кричим-Куртово Конаре-Стамболийски 

2.6.4. КИН и съвременни информационни технологии 

Ценност на съвремието ни е приложението на съвременните информационни 

технологии при идентификацията, опазването и устойчивото използване на културните и 

природни ценности и културни пейзажи.  

В настоящия проект чрез векторната картография на ГИС с реални координати се 

използват широките възможности за интегриране на бази от данни, разслояване на 

информацията по зададени критерии, създаване на симулации, които отчитат времевия и 

пространствен аспект на елементите на културното и природно наследство. 

Тук се съдържат съответно и възможностите за ефективно управление и 

социализиране на КИН. Съвременните форми за експозиция се основават на ефективно 

приложение на нови технологии (лазерен светлинен дизайн, 3d mapping, аудио и видео 

програми). 
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2.6.5. Режими на опазване 

Режимите за опазване на Община Кричим следват целите на интегрираната 

консервация: 

– консервация на паметниците, архитектурните ансамбли и обектите чрез 

постановленията за опазване, мерките за материална консервация на 

изграждащите ги елементи, операциите по реставрация и експониране; 

– интегрирането на тези ценности в съвременния социален живот посредством 

осъществяване на програми за ревитализация и рехабилитация, включително и 

чрез адаптиране на сгради за социални цели и за нуждите на съвремието, което 

е съобразено с техните достойнства, пази елементите, представляващи 

културен интерес и съответства на средата, в която те се вписват. 

В изготвеното приложение структурата на режимите за опазване включва: 

– Опазване и социализация на Археологически паметници (съгласно чл.35 от 

Наредба №7 на ЗУТ); 

– Т кин1, за територии с НКЦ от архитектурно-строителен тип и национално 

значение; 

– пТкин2 за военни/възпоменателни паметници и територии на исторически 

НКЦ. 

2.6.6. Институционална и Нормативна база при реализация дейностите по ОУПО в 

сферата на Наследството  

Осъществяването на мерките по ОУПО и контролът върху функционирането им в 

значителна степен намира основание в наличието на нормативни документи и 

институции за подкрепа и контрол. Това са: 

▪ Национална нормативна система: ЗКН, ЗУТ, ЗЗТ и съответните подзаконови 

актове, Концепция за Културния Туризъм на МК и др.; 

▪ Международна нормативна система: Конвенция за Световното културно и 

природно наследство (1972), Европейска конвенция за архитектурното 

наследство (Гранада, 1965), Конвенция за европейското археологическо 

наследство (Малта, 1991), Конвенция за европейския пейзаж (Флоренция, 

2001), Харта на ICOMOS за Културния туризъм и др., документи на Съвета 

на Европа, ЮНЕСКО; 

▪ Координиращи ведомства между властите на различни равнища: 

Министерство на културата, Министерство на икономиката – Туризъм, 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство 

на труда и социалните грижи, Министерство на вътрешните работи, Агенция 

на младежта и спорта и т.н.; между Министерството на Културата и различни 

национални институции – НИНКН, българските секции на ИКОМОС и 

ИКОМ, националните центрове по изкуствата и т.н. Същест с  туроператори, 

туристически агенции и техни обединения, Агенцията за малки и средни 
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предприятия към МС, агенциите за регионално икономическо развитие, 

бизнес организации, НПО и др.;  

▪ Решаваща е задължителната координация на дейностите с местните власти. 

2.7 Пътна инфраструктура 

2.7.1. Прогноза за развитие на пътната мрежа. 

Проектът  предвижда ремонт на път 866 Смолян-Стойките-Широка лъка-

Михалково-Кричим-Стамболийски-(Пазарджик-Пловдив) в участъка от км103+341 до км 

108+740 с дължина 5,399 , където в момента състоянието му е средно. 

Проектът запазва предвиденият в ЗРП моста над р.Въча и свързването му по 

ул.”Кирил и Методий” с ул.”Никола Петков” при бул.”Александър Стамболийски”. 

Предвижда се проектиране на нова директна общинска пътна връзка за 

производствените терени при ж.п. спирка “Кричим“, която се свързва със 

съществуващия път за гр. Стамболийски и магистрала „Тракия“ По този начин се 

избягва преминаване през града за връзка с главния път към магистралата. Новата връзка 

скъсява значително и разстоянието между републиканския път и производствената зона 

при ж.п.  спирката. 

Разширяването на урбанизираната територия на село Черешово и изграждането на 

курортна  зона, налагат подобряване на пътните връзки на селото с града и язовира; 

2.7.2.  Прогноза за развитие на железопътен транспорт. 

Проектът предлага ж.п. линията да се електрифицира. Това ще спомогне за по 

ефективно използване на ж.п. линията. 

2.7.3. Велоалеи и пешеходни пътеки. 

Планът предлага с реализирането на новите общински пътни отсечки да бъдат 

осъществени велоалеи в габарита им. 

Препоръчва се доразвитие на велоалейната мрежа при реконструкция на уличната 

мрежа. Следва да се добави, че обособяването на мрежа от велотрасета по предвидения 

начин ще създаде условия за ползване на този вид транспорт и при ежедневните трудови 

пътувания. 

Новите пътни отсечки са тип улици, т.е. с тротоари за пешеходците.  

2.8 Водоснабдяване  и Канализация 

Предвиждания за водоснабдяването във връзка с новите устройствени зони 

По отношение на предвидените нови устройствени зони, проектът предвижда 

следното: 

1.Увеличаване на терените за производство в следните направления: 
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- на север от града, свързано с главния път за гр. Стамболийски и 

автомагистрала „Тракия“, като са включват и новите имоти за изграждане на 

оранжерии. Оранжериите в ОУП се третират като производствени терени; 

- на североизток и в близост до река Въча; 

- на изток, свързано с пътя за село Устина (Перущица – Пловдив. 

2. Увеличаване на терените за обитаване в направления: 

- на север  и северозападно от града в добра връзка със съществуващата ж. п. 

спирка, съществуващи  и нови  производствени терени; 

- на североизток, непосредствено до левия бряг на река Въча, като се предвижда 

неговото укрепване; 

- на изток от града в непосредствена връзка с пътя за село Устина; 

- на юг от града за оползотворяване на отделни имоти, разположени на 

границата с планината. 

3. Трансформирани на терените по параграф №4, разположени югоизточно от 

град Кричим и южно от водния канал за язовир „Устина“ във вилна зона „Гергевец“, 

като при последващо разработване на ПУП се запазят терените за пасища; 

При възникване на необходимост от допълнителни водни количества, те ще бъдат 

осигурени от водоснабдителната мрежа на населеното място, за да отговарят на Наредба 

№ 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели 

(обн., ДВ, бр. 30 от 28.03.2001 г., изм., бр. 87 от 30.10.2007 г., в сила от 30.10.2007 г., изм. 

и доп., бр. 1 от 4.01.2011 г., изм., бр. 15 от 21.02.2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) 

4. Предвижда се разширяване на урбанизираната територия на Черешово за 

изграждане на курортна  зона. (Ок).Тя е отдалечена от водопроводната мрежа на 

населеното място. 

В момента водоснабдяването на Черешово е с локални водоизточници за 

отделните имоти. 

 Необходимо е да се направи проучване на наличното количество подземни води в 

този район и да се изгради водоем с водопроводна мрежа при следващите етапи на 

проектиране. Обемът на резервоара ще се определи на база дебита но водоизточника и 

след уточняване необходимата консумация при следващите етапи на проектиране. 

За прогнозата са определени три варианта с хоризонт 2035 година и различен 

брой обитатели постоянни и временно пребиваващи, съответно: „песимистичен“, 

„реалистичен" и „оптимистичен". 

Съгласно наредба №2/22.030205г чл.17,ал.4 са използвани водни количества на 

база данни предоставени от експлоатационното предприятие цитирани по горе с база 

средно специфично  водопотребление л/ж/д-/битово и небитово/ 

 

 



152 

 

Песимистичен 

разчет  брой 

жители  

Qср.д. (l/d)  Кнер.  Qмакс.д. 

(l/d) 

Qор 

(m3/d)/м3/г 

2017 7991 80,71 2,0 161.42 1290 / 

479566м3/г 

2020 7840 80,71 2,0 161.42 1266 / 

461920м3/г 

2025 7800 80,71 2,0 161.42 1259 / 

463185м3/г 

2035  7750 80,71 2,0 161.42 1251 / 

456617м3/г 

Подавана вода ср.540 302м3/г 

Реалистичен 

разчет  брой 

жители  

Qср.д. (l/d)  Кнер.  Qмакс.д. 

(l/d) 

Qор 

(m3/d)/м3/г 

2017г. 7991 80,71 2,0 161.42 1290/ 

470816м3/г 

2020 7930 80,71 2,0 161.42 1280/ 

467222м3/г 

2025 7900 80,71 2,0 161.42 1269/ 

465454м3/г 

2035  7860 80,71 2,0 161.42 1290/ 

463098м3/г 

Подавана вода ср.540 302м3/г 

Оптимистичен 

разчет  брой 

жители  

Qср.д. (l/d)  Кнер.  Qмакс.д. 

(l/d) 

Qор 

(m3/d)/м3/г 

2017г. 7991 80,71 2,0 161.42 1290/ 

470816м3/г 

2020 8100 80,71 2,0 161.42 1308/ 

477238м3/г 

2025 8220 80,71 2,0 161.42 1327/ 

484355м3/г 

2035   8350 80,71 2,0 161.42 1348 / 

491968м3/г 

Подавана вода ср.540 302м3/г 

Водата е достатъчна да покрие нуждите за времевия хоризонт до 2035г. 
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Програми по отношение подобряване водоснабдяване 

Регионалният генерален план на обособена територия на„ВиК „ЕООД – Пловдив 

предвижда инвестиционна програма за развитие на водоснабдителната инфраструктура в 

краткосрочен и по-дългосрочен план в зависимост от нуждите. 

В краткосрочната  програма за водоснабдяване на гр. Кричим е заложено: 

– Доставка и монтаж на водопроводи -Подмяна на съществуващи  в гр. Кричим 

от която резултатът ще е намаляване загубите на вода до35%, подобряване 

качеството на обслужване, ефективност и устойчивост. 

В средносрочната програма са включени инвестиционни мерки с цел: 

– Увеличаване на ефективността - намаляване на неприходната вода (ВЗ), 

енергийна ефективност; 

– Рехабилитация и разширение на водоснабдителни системи осигуряващи 

устойчивост -рехабилитация и адаптация на инфраструктурата.; 

– Реконструкция на главни външни водопроводи и хранителни водопроводи - 40 

и 60% от външните водопроводи на всички населени места;  

– Реконструкция на разпределителни мрежи - 35-50% от мрежите на всички 

населени места, секториране с цел намаляване на течовете и оперативно 

управление;  

– Подмяна на помпи и електромеханично оборудване в помпените станции; 

– Рехабилитация на водоеми и подмяна на арматури и тръбни разводки; 

– Подобряване на съоръженията и системите за дезинфекция и обеззаразяване 

на водата. 

С изпълнение на предвидените дейности, ще бъдат постигнати следните 

резултати: 

– Намаляване на загубите на вода в довеждащите водопроводи и 

разпределителните мрежи; 

– Оптимизиране на работата на помпите, увеличаване на енергийната 

ефективност на системата и намаляване разходите за електроенергия; 

– Подобряване състоянието на водоемите; 

– Намаляване риска от неточност в дозирането на реагентите при обеззаразяване 

и дезинфекция. 

Съгласно изискванията на Областния Съвет за развитие на Област Пловдив, с 

Решениe No1/03.10.2013 г. „Задължително условие да се включи водоснабдяването на гр. 

Пловдив и 5 общини ( Кричим, Перущица, Стамболийски, Родопи, и Куклен) в 

средносрочната програма на РГП...“, което е и искането на кметовете на общините. Във 

връзка с горното, РГП изпълнява Решението на Облатния Съвет за Развитие и представя 

Алтернатива 2 в средносрочната програма за периода 2021-2028г за изпълнение 
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„Водоснабдяване на гр. Пловдив“ и 5 общини (Кричим, Перущица, Стамболийски, 

Родопи, и Куклен) с повърхностни води от Каскада Въча, която се отличава с по-голяма 

сигурност на водоподаването в количествено и качествено отношение. Наред с мерките, 

които са заложени по- горе, за изпълнението на Проекта за водоснабдяване от каскада 

Въча ще са необходими още: 1 ПСПВ, Водоизточници-водовземане от Изравнител на НС 

с обем 850 000 м3 в Кричим, Помпени станции- 2 бр. за Кричим, 1 бр. за Перущица 1 бр. 

за Стамболийски, 1бр. за Куртово Конаре, 1 бр. за Брестовица, 1 бр. за Първенец, 1 бр. за 

Храбрино и 1 бр. за Белащица, Брестник, Крумово и Ягодово, Външни и магистрални 

водопроводи-39,7 км, Водопроводни отклонения за 21 бр. водоснабдявани населени 

места- 63,517 км, Водоеми- 8 броя: 3 бр. напорни водоеми за Пловдив с общ обем 45 000 

м3 и  5 водоема с обем по 50 м3 за Кричим-Устина, Перущица, Стамболийски, Куртово 

Конаре, Ново село и Брестовица. 

С изпълнение на предвидените дейности по Проекта за водоснабдяване от каскада 

Въча, се очаква да се бъдат постигнат следните предимства: 

– ·Да се избегне риска от замърсяване на подземните води в терасата на р. 

Марица; 

– ·Да се избегне риска от замърсяване на съществуващите водоизточници;  

– ·Съществено снижение на енергийните разходи 

– ·Надеждност на системата за подсигуряване на непрекъснатост на 

водоснабдяването; 

– ·Качествена питейна вода за население около 406 243 души на територията на 

област Пловдив в т.ч. гр. Пловдив и 21 населени места. 

В тази връзка в община Кричим ще се изградят резервоари /водоеми/, за да се 

обезпечи необходимия резерв от вода при водоподаване: 

– Строителство на водоснабдителна ПС , H = 55 м за Кричим и Устина; 

– Строителство на водоснабдителна ПС, H = 125 м за Кричим и Устина; 

– Изграждане на водоем – Кричим и Устина. 

Предвиждания за канализацията във връзка с новите устройствени зони  -  

Новите устройствени зони които са разположени в близост до градската част ще 

се заустят в канализационната мрежа на гр.Кричим, като в следващите етапи на 

проектиране в зависимост от нуждите и теренните особености ще се прецени начина на 

включване-гравитачно или помпено. 

 За зоните отредени за промишлено строителство трябва да се заложи изискване за 

локално пречистване на силно замърсените отпадни промишлени води ,които 

надвишават емисионните норми за включване в канализацията. 

Новата устройствена зона Черешово отредена за отдих е отдалечена от града и се 

намира в труден и пресечен терен. Това налага да се мисли за изграждане на Локална 
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пречиствателна станция за отпадни води само за зоната и заустване в приемник в 

съответствие с изискванията за чувствителни зони. 

Програма за подобряване канализацията 

В краткосрочната програма са включени инвестиционни мерки с цел: 

- Рехабилитация на свързаните канализационни мрежи за намаляване на 

инфилтрацията и премахването на други основни недостатъци , което ще осигури 

ефективната експлоатация на ПСОВ тъй като зоната е чувствителна.  

С изпълнение на предвидените дейности, ще бъдат постигнати следните 

резултати: 

Избягване замърсяването на подземните води и намаляване до минимум риска 

за човешкото здраве. Намаляване риска от включването на отпадъчните води без 

пречистване в реките и другите водни тела; 

– Увеличаване степента на свързаност на населението към 

канализационната мрежа до 70% за новоизградените мрежи;  

– Подобряване нивото на В и К услугите за населението и екологичното 

състояние на населените места; 

– Намаляване инфилтрацията, постоянен режим на работа на ПСОВ, 

намаляване експлоатационните разходи за пречистване на 

свръхразредените отпадъчни води; 

– Предпазване мрежите от претоварване, намаляване риска от наводнения 

и замърсяване почвите и подземните води; 

– Подобряване работата на ПСОВ; директива 91/271/ЕИО, дори за 

прогнозните години в бъдеще. 

В средносрочната и дългосрочната програма са включени инвестиционни мерки с 

цел: В дългосрочната програма са включени инвестиционни мерки с цел: 

– Рехабилитация на свързаните канализационни мрежи за намаляване на 

инфилтрацията и премахването на други основни недостатъци , което ще 

осигури ефективната експлоатация на ПСОВ; 

– Доизграждане на канализационни мрежи и увеличаване на свързаността на 

населението с канализацията. 

Реконструкция и рехабилитация на съществуващи канализационни мрежи; 

С изпълнение на предвидените дейности, ще бъдат постигнати следните 

резултати:  

– Увеличаване степента на свързаност на населението към канализационната 

мрежа от 90% до 100%, според местонахождението; 

– Подобряване нивото на В и К услугите за населението и екологичното 

състояние на населените места; 
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– Намаляване инфилтрацията, постоянен режим на работа на ПСОВ, 

намаляване експлоатационните разходи за пречистване на 

свръхразредените отпадъчни води; 

– Прекратяване или намаляване на включването на отпадъчните води без 

пречистване в почвите, реките и другите водни тела. Избягване 

замърсяването на подземните води и намаляване до минимум риска за 

човешкото здраве.  

2.9 Електроснабдяване 

Предвидените нови жилищни и промишлени зони за развитие са сравнително 

малко и в близост до съществуващата електрическа мрежа.  

На този етап не се предвижда изграждането на нова електропреносна мрежа 

високо напрежение.  

Представените данни от "ЕРП ЮГ" АД за максималният товар (2016г. 

Pmax=15.1MW; 2017г. Pmax=14.4MW), показват че има резерв за присъединяване на 

нови консуматори към съществуващата подстанция 110/20kV. 

Като отчетем разрастването на промишлените консуматори и  селищните системи 

следва да се работи по включване на нови мощности на страна 20kV след сключване на 

договори с "ЕРП ЮГ" АД. Развитието на мрежи СН е желателно да се изпълнява с 

кабели 20kV с използване на общински пътища за прокарване. 

Изграждането на нови съоръжения за развитие на електроразпределителната 

мрежа е съгласно наредбата за присъединяване на потребители и производители на ел. 

енергия след сключване на Договор с "ЕРП ЮГ" АД. 

При разработването на ПУР, ПУП-ПРЗ по райони да се определят терени за 

изграждане на трафопостове и прокарване на електропроводни линии / кабелни или 

въздушни/ 

Електроразпределителната мрежа 0,4kV да се разширява и обновява с използване 

на усукани проводници с достатъчна проводимост за доставка на качествена ел. енергия 

на потребителите. 

2.10 Електронни съобщения 

Общият устройствен план се разработва за период от 15-20 години и поради тази 

причина се налага да се предвиди развитие на телекомуникационната мрежа, която 

обхваща проектиране на 4 нови базови станции в Община Кричим, които да обезпечат 

бъдещото развитие на общината. 

Проектирането на нови базови станции ще подобри телекомуникационното 

покритие в областта. 
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2.11 Газоснабдяване и топлофикация 

В разглеждания хоризонт газификацията на Община Кричим не се очаква да се 

развива с големи темпове. Преносното отклонение и АГРС са с достатъчен капацитет 

да покрият нуждите на гр. Кричим. 

В разглеждания хоризонт топлофикация на Община Кричим е малко вероятна, 

поради ниската плътност на застрояване, високите разходи за инвестиции и 

неуредената регулаторна рамка. 

Възможно е изграждане на районни отоплителни централи, използващи 

природен газ, биомаса или слънчева енергия с малки топлопреносни мрежи, но пак ще 

повторя, че тези проекти може да се осъществят с помощта на държавата или 

европейски фондове.  

Необходима е целенасочена политика с добре обмислена енергийна стратегия, 

които да осигурят повишаване на качеството на живот, безопасност и автономност при 

използване на енергийните източници. 

2.12 Превенция на риска /превенция на предвидими природни 

бедствия/ 

Опасни хидроложки явления и риск от наводнения. Опасни физико-

геоложки процеси и явления 

Бедствие е събитие или поредица от събития, предизвикани от природни явления, 

инциденти, аварии или други извънредни обстоятелства, които засягат или застрашават 

живота или здравето на населението, имуществото или околната среда в размери, които 

изискват предприемането на мерки или участието на специални сили или използването 

на специални ресурси. През последното десетилетие статистиката показва увеличаване 

броя на бедствията, предизвикани от природни явления, които имат негативни 

последици за населението, инфраструктурата и икономиката. 

Значими рискове за населението и селищните територии са отнесени към: 

• природни явления - земетресения, наводнения, снеговалеж и снежни бури, 

заледяване и обледяване, ветрове и бури, масови горски и полски пожари, 

градушки и засушавания, свлачища и др. 

• промишлени аварии и пожари - в обекти, работещи с ядрени, взривоопасни и 

пожароопасни материали, радиоактивни вещества, промишлени отровни вещества 

и токсични газове; 

 

2.12.1 Сеизмична опасност – земетресения 

Съгласно сеизмичното райониране на Република България за община Кричим 

според статистическите данни на Геофизичния институт на БАН се очаква сеизмично 

проявление с интензивност по МШК-64 – IX степен с коефициент на земетръс Кс = 0,27.  

Най-опасни последствия на територията на Общината могат да се предизвикат от 

максимални земетресения в един от двата сеизмични района: 

Средногорски - състои се от: 

- Софийска зона (максимален магнитуд 6.5-7, интензивност до 9-та степен); 
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- Маришка зона (максимален магнитуд 7.5 - 8, интензивност до 10-та 

степен); 

- Тунджанска зона (максимален магнитуд до 6, интензивност до 9-ма 

степен); 

- Подбалканска зона (максимален магнитуд 7.5, интензивност до 9-та 

степен). 

Рило-Родопски- включващ: 

- Струмска зона (максимален магнитуд 8, интензивност над 9-та степен); 

- Западно- Родопска зона( максимален магнитуд 6, интензивност до 8-ма 

степен); 

- Местенска зона (максимален магнитуд 6, интензивност до 8-ма степен). 

 

Извън границите на страната са налице сеизмични райони, където са възможни 

земетресения, които също могат да станат причина за силни въздействия (с интензивност 

от седма и по - висока степен по скалата на (Медведев-Шпонхойер-Карник) в България: 

Мраморски (Турция), Ксантийски (Гърция), Валандовски (Македония). 

 

Очакват се значителни разрушения на инфраструктурата, сградния фонд, 

промишлените обекти и хидросъоръженията. Възможни са също така взривове и пожари. 

Според степента на проявление на земетресението, бедствието може да бъде 

класифицирано по следния начин: 

Степен Описание 
Ефект върху 

хората 
Ефект върху сградите Геологически ефект 

I 
Микро 

земетресения 

Не се усещат 
— — 

II 
Много леки Усещат се 

случайно 
— — 

III 

Леки Усещат се от 

чувствителни хора — — 

IV 

Умерени Усещат се в 

затворено 

помещение 

Прозорците вибрират 

— 

V 

Сравнително 

силни 

Усещат се на 

открито 

Мазилката се напуква; леките 

мебели се местят; висящите 

предмети се клатят 
— 

VI 
Силни Предизвикват 

страх 

Повреди по комините и 

зидарията 

Изолирани пукнатини 

VII 

Много силни Хората напускат 

жилищата си 

Комините падат; сериозни 

повреди по леките постройки 

Изолирани свличания 

VIII 

Разрушителни Паника Срутвания на леките постройки; 

повреди по напоителните канали 

Pромени в дебита на 

минералните извори; 

срутвания на камъни 
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Степен Описание 
Ефект върху 

хората 
Ефект върху сградите Геологически ефект 

IX 

Унищожителни Обща паника Сериозни повреди на 

нестандартните постройки; 

прекъсване на подземните 

водопроводи 

Пукнатини; пясъчни 

измятания; големи 

свличания 

X 

Опустошителни Повсеместна 

паника 

Разрушения на тухлените 

постройки 

Изкривявания на жп 

линиите; срутвания по 

речните брегове; формиране 

на нови езера 

XI 
Катастрофални — Малко постройки остават 

частично здрави 

Широкоразпространени 

дислокации; цунами 

XII 

Тотални 

— 

Наземните и подземни 

постройки са напълно 

разрушени 

Геологически размествания: 

цунами 

 

Мерки за предотвратяване и действия при възникване. 

Действащите нормативни актове в Република България задължават всички 

инвестиционни проекти да имат конструктивна част с изчисления основани на 

сеизмичната активност и въведените Евро-кодове. По тази причина не се налага 

правилата и нормите към ОУП да предвиждат специални мерки към плановете от по 

нисък клас.  

 

При възникване на земетресение да се спазват актуалните плановете за действие 

от Общински план за защита при бедствия. 

 

2.12.3 Радиационна авария 

В обхвата на ОУП на община Кричим не съществуват предприятия с риск за радиоактивно 

замърсяване вследствие авария или трансграничен пренос на радиоактивни вещества.  

Източника на този вид аварии е извън общината и планът не може да предвиди 

превантивни мерки за ограничаване на последствията.  

Всички превантивни мерки при този вид авария са административни и организационни.  

При възникване на радиационна авария да се спазват актуалните плановете за 

действие от Общински план за защита при бедствия. 

 

2.12.4 Наличие на опасни обекти, производствени аварии 

На територията на община Кричим не съществуват предприятия със съоръжения, 

предопределящи възможността от рискове от средни и големи аварии попадащи в обхвата на 

глава 7, раздел I  на ЗООС. 

 

2.12.5 Опасни хидроложки явления 
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Основният извод, които е направен от Географския институт на БАН, е че 

повечето райони в България са застрашени от наводнения. Най-опасните месеци от 

годината са май, юни и юли за северната и централна част от страната и октомври, 

ноември, декември и януари за най-южните райони. 

 

Наводненията могат да бъдат: 

• природни - причинени предимно при топенето на снегове и ледове и при обилни 

валежи; 

• техногенни - причинени от други влияния при повреди, частични или пълни 

разрушения на хидротехнически съоръжения. 

 

Наводнения могат да възникнат по поречието на  реките в резултат на обилни 

валежи или снеготопене, при аварийно изпускане на язовирите или преливане от тях на 

значителни водни количества, при аварии на хидротехнически съоръжения – 

разрушаване на язовирни стени, защитни диги или напоителни канали. 

На територията на Общината могат да възникнат наводнения със следната 
интензивност: 

 

Хидроенергийните обекти на територията на Община Кричим са двата язовира -

язовир „Кричим” и язовир „Въча”, определени като комплексни и значими в 

Приложение № 1 към чл. 13, т. 1 от Закона за водите.  

Язовир „Кричим” захранва трите ВЕЦ: „Въча-1”, „Въча-2” и ВЕЦ „Кричим” с 

обща мощност 70 мегавата. Язовир „Кричим” служи и за изравнител на по-горе 

разположения язовир „Въча”, и за подаване на вода за напояване. Язовирът е построен 

през 1972 г. Стената му е висока 104,5 м., дълга 270 м., обема е 18 мил.кубични метра и 

дължината на язовира е 8 км. 

Язовир „Въча” е един от големите язовири в страната. Една трета от него влиза в 

землището на Община Кричим. Това е язовир с една от най-високите стени на 

Балканския полуостров. В самата стена е изградена ПАВЕЦ „Орфей” с мощност 160 

мегавата на четирите турбини, едната от които работи и в обратен режим като помпа и 

връща водата обратно в язовира. Язовирът е построен през 1975 г. Стената му е висока 

145 м., дълга 420 м., обема е 226.12 мил.кубични метра и дължината на язовира е 12 км. 

Наводнения могат да възникнат при обилни валежи, снеготопене, при частично 

или пълно разрушаване на стените на язовирите, при нарушаване предписаните 

контролни обеми в язовирите и техническо неизправно състояние на язовирните стени и 

Заплаха за 

бедствие 

Параметри на 

бедствието 

Класификация на бедствието 

малко средно голямо катастрофално 

Наводнения Ниво на водата, 

залети площи и 

скорост на водата 

Ниво на водата до 

0.5 м. залети 

площи дo 10 дка. 

скорост на водата 

до 1-2 м/с 

Ниво на водата 

до 1м. залети 

площи до 10км2 

скорост на 

водата до 5 м/с 

Ниво на водата до 

2м. залети площи 

над 10 км2, 

скорост на водата 

до 10м/с 

Ниво на водата над 

2 м. залети площи 

над 100 км2 скорост 

на водата над 10м/с 
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съоръженията към тях, както и на проводимостта на речното корито и на 

несинхронизираното изпускане на водите от язовирите „Въча” и „Кричим”. 

Сложна обстановка може да се очаква по поречието на река „Въча” при 

интензивно топене на снеговете по високите части на Родопите или обилни валежи. С 

катастрофални последици за Общината могат да се окажат техногенни наводнения, 

настъпили вследствие разрушаване на язовирните стени на язовирите „Кричим”, „Въча” 

и „Цанков камък”. Тези наводнения ще нанесат огромни щети на околната среда, 

здравето на хората, културното наследство и стопанската дейност на Общината. 

 

План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016 – 2021 г. в 

 Източнобеломорски район за басейново управление 

В края на 2016 г. е завършен и приет с Решение №1109/29.12.2016г. на 

Министерски съвет План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски 

район за Басейново управление (БДДР) 2016 – 2021 г., разработен в съответствие с 

изискванията на Директивата за наводненията и Закона за водите. Въз основа на анализ 

на наличната и на допълнително събрана информация за наводнения е извършена 

предварителна оценка на риска от наводнения. 

След оценка на последиците и степенуване на риска, са определени райони със 

значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН). При сценарии с различна 

вероятност от настъпване за идентифицираните РЗПРН са изготвени Карти на заплахата 

от наводнения, показващи обхвата на залетите територии, и Карти на риска от 

наводнения със засегнатите обекти, инфраструктура и вида на засегнатите територии. 

Според ПУРН 2016 – 2021 г. на територията на община Кричим попадат РЗПРН.  

Съгласно Приложение №1 към Заповед №РД-03-152/08.08.2013 г. община Кричим 

попада в обхвата на РЗПРН BG3_APSFR_МА_11 със степен на риск среден и 

BG3_APSFR_МА_13 със степен на риск висок (Фиг. 1). 

 

 Фиг. 1 РЗПРН, в който попада община Кричим 
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Данни за определените РЗПРН в Източнобеломорски район за басейново 

управление на водите са представени в следващата таблица. 

 

№ 

по 

ред 

Код на РЗПРН 
Име на 

РЗПРН 

Дължина, 

км 
Поречие Водно тяло Населено място ЕКАТТЕ Община Област 

Степен 

на риск 

24 BG3 APSFR MA 11 
р.Въча - 

Кричим 
7 Марица 

BG3MA600R131 Кричим 39921 Кричим 

Пловдив 

 

среден 

  BG3MA600R130  

Кричим 39921 

Перущица 

 
Перущица 55909 

Куртово Конаре 40717 

26 

 

BG3 APSFR MA 13 

 

р.Стара 

река - 

Пещера 

 

30 

 

Марица 

 

BG3MA700R144 

 

Стамболийски 51980 

Стамболийски 

 
Пловдив 

 

висок 

 

Ново село 52221 

Куртово Конаре 40717 

Говедаре 15271 

Триводици 73081 

Кричим 39921 Кричим 

Козарско 37705 

Брацигово 

  Пазардж

ик 

  

Исперихово 32888 

Бяга 07586 

Пещера 56277 

Кричим 39921 

Пещера 56277 

Пещера 

BG3MA700R146 Пещера 56277 

 

Определените  райони с значим потенциален риск от наводнение в ПУРН 2016-

2021 не включват двата язовира, т. като те са комплексни и значими и не са в списъка с 

потенциално опасните язовири.  

Изпускането на водни обеми от водозадържащи съоръжения  - язовири - 

поради преливане, разрушаване на стена и др., се явява основна или утежняваща 

причина за немалка част от наводненията 

В повечето от случаите причина за наводнението е комбинация от повече от 

един фактор. В некоригираните речни участъци се наблюдава естествено 

преливане, а в коригираните са налице два механизма:  

• разрушаване на защитните съоръжения (диги) на местата, където те са 

в лошо техническо състояние в резултат недобра експлоатация  

• преливане над защитните съоръжения при протичане на максимални 

водни количества по-високи от оразмерителните за корекцията 

Практика във втория случай е за връщане в реката на прелялата над дигата 

вода част от дигата да бъде разрушена. И в двата случая възстановяването на 

дигите се осъществява понякога с неподходящи материали, което от своя страна е 
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предпоставка за бъдещо разрушаване на съоръжението на това място при 

преминаване на високи води. 

През зимния период значителна част от наводненията са предизвикани от 

съчетаването на интензивен валеж от дъжд със снеготопене в случай на натрупана 

значителна снежна покривка.  

Предвид горепосоченото, в ПУРН са изготвени допълнетелни карти на заплахата 

и риска от наводнение при преминаване на катастрофална вълна, породена от преливане 

на яз. Кричим. 

 

Препоръчват се отстранявания на затлачвания на речното корито, където се 

констатират такива и регулярно почистване на речни участъци и дерета за осигуряване 

преминаване на висока вълна при поройни валежи. 

При възникване на наводнения да се спазват актуалните плановете за действие от 

Общински план за защита при бедствия. 

 

2.12.6 Опасни физико-геоложки процеси и явления 

На територията на община Кричим няма регистрирани съвременни свлачища. В 

близост до язовир Кричим на път III-868 Кричим – Девин, по данни на „Геозащита“ 

ЕООД – клон Перник има данни за наличие на срутищен процес. То застрашава със 

затрупване път III-868 Кричим - Девин. Препоръчва се неговото наблюдение и 

превантивно укрепване. 
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2.13 Баланс на територията 

Баланс на територията на Община Кричим 

№ Видове територии - 

Наименование на 

териториалния елемент 

Опорен план 

на ОУПО 

Предварителе

н проект на 

ОУПО 

    

Площ 

в ха 

Част 

от 

терито

ри-ята 

в % 

Площ 

в ха 

Част 

от 

терит

ори-

ята в 

% 

Уве

личе

-ние 

на т-

та в 

% 

Нам

але-

ние 

на 

т-та 

в % 

  Урбанизирани територии             

  В границите на населените 

места 

            

1 Територии с жилищни функции 102,64 1,87 122,93 2,24 0,37   

2 Рекреационна зона за курортни 

дейности 

0,00 0,00 16,07 0,29 0,29   

3 Територии за обществено 

обслужващи функции 

8,46 0,15 10,53 0,19 0,04   

4 Територии с производствени 

дейности 

7,00 0,13 19,41 0,35 0,22   

5 Спорт и атракции 3,35 0,06 8,05 0,15 0,09   

6 Озеленяване паркове, градини, 

скверове 

2,85 0,05 6,64 0,12 0,07   

  Извън границите на населените 

места 

            

7 Територии с жилищни функции 9,54 0,17 5,03 0,09   0,08 

8 Територии за обществено 

обслужващи функции 

0,76 0,01 0,18 0,00   0,01 

9 Територии с производствени 

дейности 

45,17 0,82 53,30 0,97 0,15   

10 Територии със складови дейности 2,17 0,04 0,38 0,01   0,03 

11 Територии за земеделски труд и 

отдих 

0,06 0,00 0,06 0,00     

12 Рекреационни дейности, вилни 

зони 

0,11 0,00 71,08 1,29 1,29   

13 Спорт и атракции 0,94 0,02 0,94 0,02     

14 Озеленяване паркове, градини, 

скверове 

0,84 0,02 0,33 0,01   0,01 
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  Земеделски територии             

15 Обработваеми земи - ниви, от 1-

ва до 4-та категория  

519,06 9,46 488,17 8,89   0,57 

16 Обработваеми земи - от 5-та до 

10-та категория 

200,07 3,64 127,55 2,32   1,32 

17 Обработваеми земи - трайни 

насаждения 

459,50 8,37 471,78 8,59 0,22   

18 Пасища и ливади 567,96 10,35 542,92 9,89   0,46 

19 Необработваеми земи 110,38 2,01 95,15 1,73   0,28 

20 Друг вид земеделска територия 5,62 0,10 4,46 0,08   0,02 

  Горскитеритории             

21 Гори със стопанско 

предназначение 

52,70 0,96 52,70 0,96     

22 Гори със защитни функции 16,80 0,31 16,60 0,30   0,01 

23 Гори със специални функции 3073,80 56,00 3072,54 55,97   0,03 

24 Голини, поляни, просеки, храсти 30,19 0,55 30,19 0,55     

                

25 Водни площи, в т.ч. 

Хидромелиоративни съоръжения 

185,33 3,38 184,82 3,37   0,01 

26 Транспорт и комуникациии 160,48 2,92 161,43 2,94 0,02   

27 Техническа инфраструктура 0,17 0,00 0,17 0,00     

28 Гробищни паркове 2,08 0,04 2,47 0,04     

29 Природен резерват, КИН 3,96 0,07 0,87 0,02   0,05 

  Нарушени територии             

30 Територии за кариери 0,50 0,01 4,66 0,08 0,07   

31 Депа за неопасни отпадъци 0,75 0,01 0,75 0,01     

  Обща площ на общинската 

територия 

5489,45 100,00 5489,45 100,00     

                

  Защитени територии             

  Поддържан резерват "Изгорялато 

кюне" 

32,56 0,59 32,56 0,59     

  Защитени зони по НАТУРА 2000:             

  BG0002057 - "Бесапарски ридове" 1015,37 18,50 1015,37 18,50     

  BG0001030 - "Родопи - Западни" 999,48 18,21 999,48 18,21     

  BG0000424 - "Река Въча - 

Тракия" 

108,18 1,97 108,18 1,97     
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  BG0000254 - "Бесапарски 

възвишения" 

868,18 15,82 868,18 15,82     

                

  Урбанизирани територии в 

селищните граници 

168,78 3,07 220,26 4,01 0,94   

  Урбанизирани територии извън 

населените места 

30,71 0,56 129,74 2,36 1,80   

  Общо урбанизирани територии 199,49 3,63 350,00 6,38 2,75   

                

  ПИ с НТП - гори, попадащи в 

територии с тип - земеделски 

0,32 0,01 0,32 0,01     

 

Изхождайки от целта и основните задачи на ОУПО –Кричим, плановото задание и 

възприетите решения на ПП са обосновани промени в поземлените ресурси на общината, 

както следва: 

– Най –значимо увеличение има на производствените зони от 52.17 ха на 72.71ха   с 

оглед подобряване на трудовата заетост на населението на общината и 

намаляване на  емиграцията;  

– Увеличение в плана се предвижда и на зелените площи  за паркове и градини от 

2.85 ха. на 6,64 ха.с оглед подобряване на градската среда;  

– Увеличение се предвижда на  зоната за обитаване от 112,18ха. на  127.96ха., с 

желание за нейното подобряване в бъдеще и привличане на жители от съседни 

общини и големи градове, които могат да се възползват от благоприятните 

условия за живот, климата и  екологично чистата среда 

– Предвижда се двойно увеличаване на терените за спорт и атракции от 4,29 ха., на 

8,99 ха ; 

– Увеличени са терените за гробищни паркове от 2,08 ха. или 0,04 % на 2,47 ха; 

– Съществуващите терени по т.н. параграф „4“, разположени южно от водния канал 

към „Изравнител Устина“, са трансформирани във вилна зона с площ 71.08ха, а в 

периферията на  бившето село Черешево е предвидена курортна зона с площ 

16,07ха.  

Всички увеличения на площите, са направени чрез намаление на земеделска земя. 

Незначителното намаление на горски територии се дължи на включването в 

урбанизианата територия на вече усвоени терени в южната част на гр. Кричим.  

 


