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ОБЩИНА КРИЧИМ е учредена 
като самостоятелна администра-
тивна единица с указ на президента 
на Република България през 1998 г. 

след проведен референдум сред насе-
лението на едноименния град.

Разположена е в югозападната част на Пловдив-
ска област, в Северната Родопска яка, заемаща част от Па-
зарджишко-Пловдивското поле в подножието на Северните 
Родопи. Граничи с общините Стамболийски, Перущица, „Ро-
допи”, Девин и Брацигово. Заема обща площ около 53 668 
дка. Населението й към момента наброява 9386 жители.
Кричим е обявен за град на 28.08.1969 г. и оттогава ОФИЦИ-
АЛНИЯТ ПРАЗНИК НА ГРАДА се чества на 27 АВГУСТ. 
ОФИЦИАЛНИЯТ ГЕРБ НА ГРАДА Е ПРИЕТ ПРЕЗ 1972 г.

KRICHIM MUNICIPALITY 
was established as an autonomous 
administrative unit with the decree 
of the President of the Republic of 
Bulgaria in 1998 after a referen-
dum among the population of the 
town.
Located in the southwest region 
of Plovdiv, occupying part of Paz-
ardzhik - Plovdiv open country, at 
the foot of the northern Rhodopes. 
It borders the municipalities St-
amboliyski, Perushtitsa, Rodopi, 
Devin and Bratsigovo. The munic-
ipality occupies a total area of 53 
668 dca. Its population currently 
numbers 9386 inhabitants.

Krichim was declared a city on 
08.28.1969 and since then official 
feast of the town is celebrated on 
August 27.
The official emblem of the city 
was adopted in 1972.

www.krichim.bg

Сградата на Общинската администрация
The building of the Municipal Administration



2

Името на града КРИЧИМ, споменавано        
от различните хронисти като КΡΙΤΞΙΜΌΣ, 
CRUCEMONT, KPYHM, остава непроменено 
от древността, въпреки непрестанните смени 
на неговите владетели и означава рударско-
железарско селище. Според други източници 
името идва от латинското „кричемонти” - пла-
нински кръст - кръстопът, а трети  го свързват 
с характера на буйната и шумяща река Въча - 
„кречати”.

The name of the city - KRICHIM was men-
tioned by various chroniclers as KΡΙΤΞΙΜΌΣ, 
CRUCEMONT, KPYHM. It has remained un-
changed since ancient times, despite the constant 
changes of its rulers and it means “settlement of 
miners and smiths”. According to other sources the 
name comes from the Latin word „krichemonti” - 
„Mountain Crossroads”, while others associate it 
with the nature of the turbulent and noisy Vacha 
river - „krechati”.

Град Кричим се отъждествява с общината 
и се намира на 20 км от областния център 
Пловдив. Територията на общината е на 230 м 
надморска височина и представлява рядко съче-
тание на планина и равнина, с чудесни природо-
климатични условия. Градът е разделен на две 
части от протичащата през него река Въча.

Krichim be identified with the municipality and 
is located 20 km. from the regional center of 
Plovdiv. The municipality is 230 meters altitude 
and represents a rare combination of mountain 
and plain, with great natural conditions. The city is 
divided in two parts by the river Vacha that flows 
through it.
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Центърът на Кричим през 30-те години на XX век

Krichim’s center in the 1930’s

Новият автомобилен мост
The new road bridge

Пешеходният железен мост
The pedestrian iron bridge



3

Кричим е една от най-
големите търговски 
врати към вътреш-
ността на Родопите. 
Градът е своеобразен 
транспортен възел на 
три области: Пловдив-
ска, Пазарджишка и 
Смолянска. През него 
минава и жп линията 
Пловдив - Пещера, от-
крита още през 1937 г. 
от цар Борис ІІІ.

В памет на загиналите във войните за обедине-
нието на България свои съграждани кричимци 
издигат през 1922 г. ПАМЕТНИК НА ОБЕДИ-
НЕНИЕТО в центъра на града. През 1972 г. на 
площад „Демокрация” е открит ПАМЕТНИК 
НА ТРИТЕ ПОКОЛЕНИЯ.

In Memory of the victims of the wars for reuni-
fication of Bulgaria fellow citizens from Krichim 
rose a monument in 1922 (picture on the right) 
in the city center. In 1972 the Monument of the 
three generations was unveiled (photo above) at 
square Democracy.

Krichim is one of the 
largest commercial 
„doors” to the inner 
Rhodope Mountains. 
The city is kind of trans-
portation hub of three 
areas - Plovdiv, Pazard-
zhik and Smolyan. The 
railway line Plovdiv - 
Peshtera passes through 
it. It was started in 1937 
by Tsar Boris III.

Жп спирка Кричим 
през 30-те години на XX век

Train station Krichim
picture from the 1930’s

Загинали за обединението на България - 1912-1918 г.
Died for the unification of Bulgaria - 1912-1918

подофицер Георги Щ. Хаджиев sergeant Georgi Sht. Hadzhiev
редник Атанас П. Атанасов private Atanas P. Atanasov
редник Александър Г. Янаков private Aleksandar G. Yanakov
редник Васил Т. Димитров private Vasil T. Dimitrov
редник Георги И. Цветков private Georgi I. Tsvetkov
редник Стоян Ташков private Stoyan Tashkov
редник Никола П. Тацов private Nikola P. Tatsov
редник Андрея Н. Начков private Andreya N. Nachkov
мл. подофицер Георги Тр. Стойков sergeant Georgi Tr. Stoykov
редник Атанас П. Бубаров private Atanas P. Bubarov
кан. подофицер Атанас П. Стоянов sergeant Atanas P. Stoyanov
ст. подофицер Петър Б. Генов sergeant Petar B. Genov
мл. подофицер Атанас Г. Личев sergeant Atanas G. Lichev
мл. подофицер Данаил Д. Ташков sergeant Danail D. Tashkov
мл. подофицер Кръстю Ив. Петраков sergeant Krastyu Iv. Petrakov
редник Ахмед Ас. Тюфекчиев private Ahmed As. Tyufekchiev
редник Ахмед См. Кисов private Ahmed Sm. Kisov
редник Али Юс. Мертекчиев private Ali Yus. Mertekchiev
редник Джамали Нуриев private Dzhamali Nuriev
редник Юсеин Ибишев private Yusein Ibishev
редник Юсеин Идризов private Yusein Idrizov
редник Асан Юс. Дюлгеров private Asan Yus. Dyulgerov
редник Садък Мех. Орозов private Sadak Meh. Orozov
редник Сюлейман А. Арнаудов private Syuleyman A. Arnaudov
редник Смаил Камбуров private Smail Kamburov
редник Юсуф Д. Масрафчиев private Yusuf D. Masrafchiev
редник Рамадан Закиров private Ramadan Zakirov
редник Мустафа См. Османов private Mustafa Sm. Osmanov
редник Асан Али Кочафъзов private Asan Ali Kochafazov
редник Расим М. Тъмрашли private Rasim M. Tamrashli
редник Али Ас. Калиев private Ali As. Kaliev
редник Иван Ат. Алексов private Ivan At. Aleksov
редник Стоян Янаков private Stoyan Yanakov
редник Стоимен Н. Стоименов private Stoimen N. Stoimenov
редник Стоян В. Цветков private Stoyan V. Tsvetkov
редник Иван Н. Шопов private Ivan N. Shopov
Димитър Г. Шопов Dimitar G. Shopov
редник Христо Ап. Дринков private Hristo Ap. Drinkov
редник Георги Ив. Стоилов private Georgi Iv. Stoilov
редник Рангел Н. Стоименов private Rangel N. Stoimenov
Никола Хр. Николчев Nikola Hr. Nikolchev
редник Димитър Ив. Стоилов private Dimitar Iv. Stoilov
редник Смаил М. Кенанов private Smail M. Kenanov
редник Ахмед Юсюзов private Ahmed Yusyuzov
редник Мустафа Ас. Чепенлиев private Mustafa As. Chepenliev
редник Осман С. Ходжев private Osman S. Hodzhev
редник Юсеин Демиров private Yusein Demirov
редник Ахмед М. Дюлгеров private Ahmed M. Dyulgerov
ефрейтор Данаил Ан. Кънев corporal Danail An. Kanev
редник Атанас Г. Петраков private Atanas G. Petrakov
редник Борис Н. Ямуков private Boris N. Yamukov
редник Васил Хр. Петков private Vasil Hr. Petkov
редник Георги Кр. Тошев private Georgi Kr. Toshev
редник Иван И. Стефанов private Ivan I. Stefanov
редник Кръстан Н. Начков private Krastan N. Nachkov
редник Костадин М. Кабаков private Kostadin M. Kabakov
редник Михаил Ил. Гегов private Mihail Il. Gegov
редник Никола Ст. Нейков private Nikola St. Neykov
редник Петър Т. Цветков private Petar T. Tsvetkov
редник Пею Тр. Ташков private Peyu Tr. Tashkov
редник Рангел К. Стоименов private Rangel K. Stoimenov
ефрейтор Атанас Т. Ташков corporal Atanas T. Tashkov
редник Атанас П. Георгиев private Atanas P. Georgiev
редник Димитър Сп. Камужиев private Dimitar Sp. Kamuzhiev
редник Добрин Ангелов private Dobrin Angelov



4HI
ST

OR
Y

ИС
ТО

РИ
Я

HI
ST

OR
Y

ИС
ТО

РИ
Я

През Ранното Средновековие Кричим играе 
важна роля поради стратегическото си разпо-
ложение в граничната зона между България и 
Византия. Градът става част от Първото Бъл-
гарско царство при управлението хан КРУМ 
(803-814 ). 
През 1196 г. Кричим попада под владение 
на българския болярин ИВАНКО, убил цар 
АСЕН І и приел васалството на Византия. 
Впоследствие, при цар КАЛОЯН (1197-1207), 
Иванко отново става съюзник на българите и 
градът преминава в български предели. Оче-
видно Кричим е бил една от важните крепо-
сти на Иванко, където вероятно е и живял. 
В съседство с града се намират и двете крепо-
сти от този период Малкото кале и Голямото 
- Иванковото кале.
Архитектурните и археологическите наход-
ки дават основание да се смята, че селище-
то крепост върху десния бряг на р. Въча е 
средновековният Кричим, наричан още то-
гава от Henri de Valenciennes - Ville - ГРАД.

In the early Middle Ages Krichim played an im-
portant role because of its strategic location on 
the border between Bulgaria and Byzantium. The 
town became part of the First Bulgarian Kingdom 
during the rulership of Khan KRUM (803-814). 
In 1196 Krichim fell under the ownership of 
the Bulgarian boyar IVANKO, who killed Tsar 
ASEN I and accepted feudatory to Byzantium. 
Subsequently, when Tsar KALOYAN was on the 
throne (1197-1207), Ivanko became an ally of the 
Bulgarians once again and the city became Bul-
garian territory. Obviously Krichim was one of 
the important fortresses of Ivanko, where he 
probably even lived. Next to the town are two 
strongholds of that period - „Little Kale” and 
„Big (Ivankovo) Kale”. 
The architectural and archaeological findings 
give reason to believe that the stronghold-
village on the right bank of the river Vacha is 
actually medieval Krichim. Even then Henri 
de Valenciennes called the settlement „ville” 
which means CITY.

Първите данни за наличие 
на селище на територията на 
общината датират от късния 
неолит (2600-2400 г. пр. Хр.) и 
бронзовата епоха (1900-1800 
г. пр. Хр.). Откритите оброч-
ни плочки на Зевс, Хера и 
Тракийския конник, както и 
плочата на Бог Митра (от се-
гашното землище на с. Кур-
тово Конаре, община Стамбо-
лийски) доказват наличието 
на тракийско селище от този 
период. Територията на об-
щината е населявана в древ-
ността от тракийското племе 
БЕСИ. Според някои истори-
ци тук е бил разположен тра-
кийският град ДРАГОВЕЦ.  

The first evidence of a settle-
ment in the municipality area 
date from the late Neolithic pe-
riod (2600 - 2400 BC.) and the 
Bronze Age (1900 - 1800 BC). 
The votive tablets of Zeus, Hera 
and Thracian horseman, and the 
slab of God Mithra (from the 
current territory of the village 
Kurtovo Konare, Municipality 
Stamboliyski) prove the exist-
ence of a Thracian settlement 
from this period. The munici-
pality was inhabited in an-
tiquity by the Thracian tribe 
of BESSI. According to some 
historians, the Thracian town 
DRAGOVETS was located 
there. 

Иванковото кале
Ivanko‘s citadel

Плоча на бог Митра
Slab of God Mithra
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След смъртта на Калоян през 1207 г. българския престол 
заема племенникът му цар Борил (1207-1218). Негови-
ят братовчед, деспот АЛЕКСИЙ - СЛАВ, който още 
през 1206 г. при Калоян е управител на Родопската об-
ласт, обособява САМОСТОЯТЕЛНО КНЯЖЕСТВО в 
обширна област от Родопите, в чиито предели влиза и 
КРИЧИМ. След победата на латинския император Хе-
нрих над цар Борил в битката при Пловдив през 1208 г. 
Алексий - Слав приема васалството на Хенрих и се жени 
за негова незаконна дъщеря на пищна сватба в Цариград.
Именно по време на неговото управление започва из-
граждането на множество православни християнски 
църкви и манастири, част от които са на територията 
на общината.

Последните сведения за Кричим през Втората Българска 
държава датират от 1344 г., когато градът заедно с Перу-
щица и Света Устина са били присъединени към страната 
от  българския цар Иван Александър (1331-1365), сре-
щу подкрепата му за византийската императрица Анна 
Савойска в битката и за престола с Йоан Кантакузин.
След падането на България под османско владичество 
първите сведения за града откриваме в Султански фер-
ман от 1576 г. В него Кричим се споменава, като селище, 
разделено на долна и горна махала, а населението му се 
задължава да предава овце на султана. В друг документ 
от 1781 г. - във връзка с уреждането на летни и зимни 
пасища на овцете.
В „Наръчник на Пловдивската епархия”, издаден във Ви-
ена през 1819 г., градът е упоменат като място с развито 
животновъдство и земеделие.
Молебственият и ктиторски надпис върху мраморна-
та плоча на чешмата при манастира „Св. Богороди-
ца“, датираща от 1592 г., свидетелства за запазването 
на българския характер на селището и през този пе-
риод.

After the death of Kaloyan in 1207 the Bulgarian throne was 
taken by his nephew Tsar Boril (1207-1218). His cousin, 
Despot ALEXIUS - SLAV, who was a manager of the 
Rhodope region back in 1206, separated an independent 
principality in the wide area of the Rhodope Mountain. 
Krichim was also in the territory of the new principal-
ity.  After the victory of the Latin Emperor Henry over Tsar 
Boril in the battle near Plovdiv in 1208,  Alexius - Slav ac-
cepted the feudatory of Henry and married his illegitimate 
daughter in a splendid wedding in Constantinople. 
During this period many Orthodox churches and mon-
asteries were built, some of which are within the munici-
pality. 

The latest pieces of information for Krichim during the Sec-
ond Bulgarian Kingdom are dating back to 1344, when the 
city along with Perushtitsa and St. Ustina were associated to 
the country by the Bulgarian Tsar Ivan Alexander (1331-
1365) for his support for the Byzantine Empress Anna of 
Savoy in her battle with John VI for the throne. 
After the fall of Bulgaria under Ottoman domination, the 
first information about the city is found in the sultan‘s de-
cree from 1576. There Krichim is mentioned as a settle-
ment, divided into upper and lower neighborhood and it’s 
said that its population is obliged to give sheep to the Sultan. 
In another document from 1781 - in connection with the set-
tlement of summer and winter pasture for sheep. 
In Handbook of the Plovdiv diocese, printed in Vienna in 
1819, the city is mentioned as a place with developed stock-
breeding and agriculture. 
The inscription on a marble slab at the fountain in the 
St. Virgin monastery, which dates from 1592 certifies the 
preservation of the Bulgarian character of the village 
and during this period.

Кричим отново преминава в границите на Бълга-
рия при един от най великите български владетели 
цар ИВАН АСЕН ІІ (1218-1241). Градът е завладян 
от него през 1230 г. Свидетелство за това е средно-
вековният надпис, изсечен върху голяма овална 
скала, който гласи: „На този камък седя цар Асен, 
когато превзе Кричим”.

Krichim again crossed the boundaries of 
Bulgaria during the rulership of one of the 
greatest Bulgarian monarchs Tsar IVAN AS-
SEN II (1218-1241). The city was conquered 
by him in 1230 as evidenced through a me-
dieval inscription carved on a large oval 
rock that reads „On this stone sits Tsar Ivan 
Assen II, when he conquered Krichim”. 
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ство на 9 януари 1878 г. от армията на гене-
рал Гурко. Начело на Първи дивизион на 9-и 
хусарски Киевски полк са командирът полко-
вник Флигел, барон Корф и началникът на щаба 
на 9-а дивизия полковник Николай Машонов.

След Освобождението Кри-
чим се развива с динамични 
темпове, привличайки много 
заселници от почти всички 
краища на страната. Създаде-
ни са едни от добрите в стра-
ната масиви с ябълкови и яго-
дови насаждения. В Кричим 
се изгражда една от първите 
у нас модерни напоителни 
системи и се полагат осно-
вите на поливното земеде-
лие. През 1948-а е основано 
и местното ТКЗС, което по-
късно прераства и се влива в 
НПК „Г. Димитров”.

After the liberation 
Krichim developed re-
ally fast and many people 
from almost all parts of 
the country moved to live 
there. Some of the best ap-
ple and strawberry planta-
tions were created in that 
period. One of the first 
modern irrigation systems 
was built in Krichim and 
that gave the foundations 
of irrigated agriculture in 
Bulgaria. In 1948 the local 
cooperative was founded, 
which later developed 
and merged into the CCP 
„Georgi Dimitrov”.

Krichim was liberated from Ottoman domi-
nation on January 9, 1878 by the army of 
General Gurko. Leaders of  the first division of 
the 9th Kiev regiment were commander colonel 
Fligel, baron Korf. Leading the 9th division was 
colonel Nikolai Mashonov.

Кричим в началото на XX век
Krichim in the early XX c.

Пешеходният мост с фигурите на рибар и гроздоберачка
The pedestrian bridge with figures of a fisherman and a grape harvester



Автобазата на Държавното автомобилно предприятие 
(ДАП) е изградена през 1949 г. 
Автогарата, открита през 1970 г., обслужва автобус-
ните линии по направленията: 
Пловдив-Пещера-Пазарджик, 
Стамболийски-Кричим-Девин, 
Йоаким Груево-Перущица-Кричим, 
Перущица-Кричим-Козарско-Пещера.

New garage to the National Automobile Enterprise was 
built in 1949. The bus station was opened in 1970. It op-
erates bus lines in directions: Plovdiv-Pazardjik-Peshtera, 
Stamboliyski-Krichim-Devin, Ioakim Gruevo-Perushtit-
sa-Krichim, Perushtitsa-Krichim-Kozarsko-Peshtera.

Градският СТАДИОН „Христо Ботев” е постро-
ен през 1957 г. ПОЛИКЛИНИКАТА и сградата 
на НОВАТА ПОЩА отварят врати през 1975 и 
1988 г.

City STADIUM Hristo Botev was built in 1957. 
The POLYCLINIC and building new POST         
OFFICE opened in 1975 and 1988.

От 2006 г. към Община Кричим работи Дневен център 
за стари хора, в който се полагат ежедневни грижи за 
възрастните граждани в неравностойно социално поло-
жение.
Since 2006 there is a Daily Center for Elderly People in 
Krichm Municipality. Every day in this centre lots of cares 
are taken for older citizens with a low social status.

Железният мост
The Iron Bridge

7
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Църква „Св. св. КОЗМА и ДАМЯН”

The church „St. St. Kozma and Damian”

Идеята за строежа на ЦЪРКВАТА „Св. 
св. Козма и Дамян” е на игумена на ма-
настира „Св. Врач” - йеромонах Пахо-
мий, свързан с църковните и просветните 
дейци на Пловдив през Възраждането.
Инициатива за изграждането на храма 
дава през 1861 г. кричимският първенец 
Атанас Стоименов (1827-1908). 
На гърба на построената от него мегдан-
ска чешма е изсечен релефен двураменен 
кръст, символ на вярата в освобождението 
от робството, което ще се ознаменува с из-
дигане на храм.
Мястото на църквата е на старото хрис-
тиянско гробище, където са погребани 
убитите при потушаването на Априлското 
въстание през 1876 г. монах и манастирски 
ратаи и тогавашния кмет (мухтар) на Мал-
кия Кричим Стоян Стоименов. Първона-
чално изградена от плет и кал през 1879 г., 
църквата е заменена с каменна през 1896 г.

Храмът е осветен на 2 март 1897 г. от митрополит 
Натанаил. За първи свещеник при храма е ръ-
коположен учителят Атанас Янакиев. Храмовата 
икона Св. св. безсребреници Козма и Дамян е дарена 
на църквата през 1871 г., а иконостасът с Царските 
икони е изографисан през 1879 г. от иконописеца 
Атанас Гюдженов.
В днешния си вид църквата е преустроена и удъл-
жена на запад през 1954 г., като е запазен възрож-
денският й облик - еднокорабна базилика с три по-
луцилиндрични свода под общ седловиден покрив, 
над който се издига малък осмостен купол. Постро-
ени са и Братствен салон, канцелария и кръщелно.
На приклонния иконостас стои копие на несебърска-
та икона БОГОРОДИЦА ЕЛЕУСА - ОДИГРИЯ (Ми-
лостива Богородица), с обков, дарена през 2009 г. от 
Централна кооперативна банка. Оригиналната ико-
на, съхранявана в Археологическия музей в София, е 
дар на Несебърската църква от вуйчото на цар Иван 
Александър през 1342 г.
В църквата са запазени и няколко старопечатни кни-
ги от манастира „Св. Врач”, печатани в Санкт Петер-
бург, издирени и съхранени от отец Атанас Янакиев.
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The idea for the construction 
of Church “St. St. Kozma and 
Damian” came from the arch-
bishop of the monastery of ”St. 
Vrach”, monk Pahomiy who is 
related to the religion and educa-
tion of the city during the Bulgar-
ian National Revival. 
Initiative to build the temple 
in 1861 was given by Atanas 
Stoimenov (1827-1908) from 
Krichim. 
On the back of the “Megdanska 
Cheshma” that he built is carved 
a big cross, a symbol of faith in 
liberation from slavery, which 
would be commemorated with 
the building of the temple. 
The location of the church is 
near an old Christian cemetery 
where the victims of the April uprising were buried in 
1876 - a monk, monastery workers, and the mayor of the 
time of the Small Krichim - Stoyan Stoimenov. The church 
was originally built of wattle and mud in 1879, but then it 
was rebuilt of stone in 1896. 
The temple was sanctified on March 2, 1897 by Bishop 
Nathanail. Teacher Atanas Yanakiev was ordained as the 
first priest at the church. The icon of the temple was donat-
ed to the church in 1871 and the iconostasis with royal icon 
was painted in 1879 by the icon-painter Atanas Gyudzhenov. 
Today‘s church was reconstructed and extended to the 
west in 1954, but it has retained its Renaissance appear-

ance - a basilica with three semi-cylindrical vault archs un-
der a common roof, above which rises a small dome. A fra-
ternity hall, office and baptismal were also built. 
On the altar stands a copy of the Nessebar icon „Virgin 
Eleusa – Odigriya” (gracious Virgin Mary), with a facing 
donated to the temple in 2009 by the Central Cooperative 
Bank. The original icon is stored in the Archaeological 
Museum in Sofia. It is a gift to the Nessebar Church from 
the uncle of Tsar Ivan Alexander in 1342. 
A few old books from the St. Vrach monastery are pre-
served in the church. They were printed in St. Petersburg, 
found and saved by Father Atanas Yanakiev.

Останките от манастира „Свети Врач” се намират на 
родопския връх Клисура, над град Кричим. Построен 
по времето на Алексий - Слав, манастирът е разрушен 
при масовото помохамеданчване на Родопите през 
1657 г. Възстановен от местното население, манасти-
рът е опожарен при погрома на Априлското въстание. 

The remains of the monastery „Sveti Vrach“ are situated 
on Rhodope peak Klisura just above Krichim. It was built 
during the rule of Alexius - Slav and destroyed in the mass 
conversion to Islam of the Rhodope Mountains in 1657. 
The monastery was  restored by the local population, but 
then burned down in the crush of the April uprising.
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Известен в миналото под името „Успение на 
Св. Богородица”, манастирът е разположен 
в Равногорския рид на Баташка планина от За-
падните Родопи, на десния бряг на река Въча 
на около 5 км южно от Кричим по шосето за 
Девин. След възобновяването на монашеския 
живот в обителта през 2006 г. манастирът е 
посветен на Рождеството на Пресвета Бого-
родица, по настояване на покойния Пловдивски 
митрополит Арсений (1932-2006 г.). Обявен е за 
паметник на културата.
Според едни източници манастирът е основан 
през ІХ-Х век при управлението на цар Симеон 
Велики, а според други - през ХІІІ век, когато 
владетел е деспот Алексий - Слав.
Символиката и надписите на оцеляла камен-
на плоча при манастирската чешма дават ос-
нования да се смята, че обителта е изградена 
на мястото или в близост до раннохристиян-
ско светилище от ІV-V в. сл. Хр., като може да 
се предположи, че тук се е намирал и ЕПИС-
КОПСКИ ЦЕНТЪР.
През турското робство манастирът продължа-
ва да е важно културно и просветно средище.
Молебственият и ктиторски надпис върху 
мраморната плоча на чешмата при манасти-
ра: „С изволението на Отца и изпълнението на 
Сина и съдействието на светия дух направи се 
тази чешма през лето 1592 от ктитора Илия, по 
времето на игумена Онуфрий. Бог да го прости”, 
свидетелства за запазването на българския 
характер на селището и през този период. В 
горния край на красиво оформената плоча има 
кратък надпис: „От богохранимото село Батак”, 
а под него стилизирано „Исус Христос Победи-
тел” и два пауна с преплетени шии.

Според местните предания, през ХVII век ма-
настирът е бил любимо място на легендарния 
СТРАХИЛ ВОЙВОДА. Отсрещните планински 
ридове, където се е подвизавала дружината му, 
носят и досега името Страхилови чардаци.
В старата летописна книга на манастира, съх-
ранявана някога от стария кричимски свещеник 
отец Стефан, се твърди, че ВАСИЛ ЛЕВСКИ е 
създал в манастира средищен революционен 
комитет с председател игумена Нафталим.
По време на Априлското въстание манасти-
рът играе важна роля. Нафталим споделя в 
предсмъртната си изповед пред митрополит Па-
нарет, че е осъден на смърт, защото се разкрило, 
че три години преди въстанието тук се е подви-
завала хайдушка чета. Войводата пред четни-
ците се именувал Сава, но пред игумена казал, 
че кръщелното му име е Гавраил и е роден в 
Копривщица. Очевидно става въпрос за ръко-
водителя на Априлското въстание ГЕОРГИ 
(Гавраил) БЕНКОВСКИ. Като председател на 
революционния комитет отец Нафталим е обви-
нен, че по негова заповед са въстанали селищата 
по Северните Родопи. На основание на същия 
закон манастирът е опожарен, защото е станал 
гнездо на разбойници.
В днешния си вид манастирът „Свето Рож-
дество Богородично” е възстановен през 1932 
г. Представлява комплекс от еднокорабна, ед-
ноапсидна църква, с жилищна сграда и красива 
каменна чешма. В непосредствена близост до 
него е Кричимският минерален извор, чиято 
лечебна вода е много полезна за лекуване на 
повърхностни кожни рани.

Кричимският манастир „Свето Рождество Богородично”
Krichim Monastery “Sveto Rozhdenie Bogorodichno”

Манастирската чешма
The Monastery fountain
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The monastery is located in the 
west Rhodopes, on the right bank 
of the river Vacha, about 5 km from 
Krichim south of the road to Devin. 
After the restoration of monastic 
life in the monastery in 2006, it is 
dedicated to the Nativity of Holy 
Bogoroditsa („Sveto Rozhdenie Bo-
gorodichno”) on insistence of the late 
Archbishop Arseny Plovdiv (1932-
2006). It was declared a cultural 
monument. 
According to some sources the mon-
astery was founded in the IX-X cen-
tury under the rule of Tsar Simeon 
the Great, and others say that it was 
founded in XIII century when the ruler 
was despot Alexius - Slav. 
Symbols and inscriptions on a stone 
slab near the fountain in the monas-
tery give reason to believe that the 
monastery was built on site or near 
an early Christian sanctuary IV-V century AD. It can be 
assumed that an Episcopal Center was located there. 
Even during the Ottoman slavery the monastery was still 
an important cultural and educational center. 
The inscription on a marble slab at the fountain in the monas-
tery says that the donor of the fountain was Iliya, and it was 
built at the time of Abbot Onufri. This certifies the preser-
vation of the Bulgarian character of the village during 
this period.
According to local saga, during the XVII century the monas-
tery was the favorite place of the legendary Strahil Voivoda. 
The mountain ridges opposite of the monastary, where it is 
believed that he and his band often acted now have the name 
„Strahilovi Chardaci”. 
In the old chronicle book of the monastery preserved 
by Father Stephen from Krichim is claimed that VASIL 
LEVSKI created a Revolutionary Committee in the mon-
astery  chaired by Abbot Naphtalim. 

During the April uprising monastery played an impor-
tant role. In his confession to bishop Panaret, just before his 
death Naphthalim said he was sentenced to death because it 
had been revealed that three years before the uprising there 
was rebel detachment. Their chieftain called himself Sava, 
but he confessed to the Abbot that his baptismal name was 
Gavrail, and he was born in Koprivshtica. Obviously, this 
was the leader of the April Uprising GEORGI (Gavrail) 
BENKOVSKI. As chairman of the revolutionary committee 
Father Naphthalim was accused that settlements in northern 
Rhodopes have risen by his order. On the basis of that law 
the monastery was burned down because it “had become a 
nest of bandits”.
The monastery was rebuilt in 1932 the way it stands to-
day. It is a complex of a church with a living building 
and a beautiful stone fountain. Next to it is the Krichim 
mineral spring whose mineral water is very healthy for 
the treatment of skin-deep wounds. 

Параклисът в Черешово
New chapel in Chereshovo

Джамията, построена през 1830 г.
The Mosque - Built in 1830 a
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Още през Ранното Възраждане - 1396-1762 г., 
към манастирите „Св. Врач” и „Св. Богородица” 
започват да действат т. нар. килийни училища, в 
които се обучават бъдещи учители и свещени-
ци. Паралелно с тях към джамиите са отворени 
и турски училища.

Първото светско училище е открито през 
1861 г. с учители Костадин Щърковеца, Най-
ден Колев и Стойко Стоименов.
През 1864 г. Е ИЗДИГНАТА ПЪРВАТА УЧИ-
ЛИЩНА СГРАДА с помощта на братята 
Стоян и Атанас Стоименови.
Училището е продължено през 1878 г., като 
пръв учител е свещеник Атанас Янакиев от с. 
Жребичко, а втори - Георги Стоянов от с. Лил-
ково. От 1889 до 1914 г. учителства и Васил Сто-
именов от Кричим. Първите учителки са Мария 
Димчева и Ана Мартинова.
През 1909 г. е построена нова училищна сгра-
да, която днес е най-старата административ-
на сграда в общината. В нея през 1912 г. е 
основано и народно читалище „ПРОБУДА”.
От 1949 г. училището е самостоятелно и се име-
нува „Димитър Благоев”. През 1980 г. училище-
то се премества в сегашната си сграда и от 1991 
г. носи настоящото си име „Васил Левски”.
През септември 1966 г. в югоизточната част на 
Кричим е открито и ново училище - „Св. св. Ки-
рил и Методий”. След 1984 г. училището вече се 
помещава в нова сграда.

The first secular school was opened in 1861 with 
teachers Kostadin Shtarkovetsa, Nayden Kolev 
and Stojko Stoimenov.
The first school building was built in 1864, with 
the help of the brothers and Stoyan and Atanas 
Stoimenovi.
The school was renewed in 1878 with first teacher 
- priest Atanas Yanakiev of the village Zhrebichko 
and second teacher - Georgi Stoyanov from Lilkovo 
village. From 1889 to 1914 Vasil Stoimenov from 
Krichim is also a teacher. The first female teachers 
were Mariya Dimcheva  and Anna Martinova.
In 1909 a new school building was built which 
is currently the oldest administrative build-
ing in the city. In 1912 the community center 
„PROBUDA (Awakening)” was founded there.
Since 1949 the school is independent and is named 
„Dimitar Blagoev”. In 1980 the school moved to its 
present building and since 1991 it bears its present 
name „Vasil Levski”
In September 1966 in southeastern Krichim a new 
school was started - „St. St. Cyril and Methodius”. 
After 1984 the school is housed in a new building.

EDUCATION
Since the early period of National Revival - 1396 
- 1762 in the „St. Vrach” and „St. Mary” monaster-
ies began to operate the monastery schools, which 
trained future teachers and priests. In parallel to 
these Turkish schools were opened to the mosques.

Начално училище „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
Elementary School „VASIL LEVSKI“

Начално училище „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” в началото на XX век и днес
Elementary School „ST. ST. CYRIL AND METHODIUS” in the early twentieth century and today
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В Община Кричим функционират и Обединените дет-
ски заведения „Ралица” и „Незабравка”

На 1 септември 1915 г. е открит първи прогимназиален 
клас на Кричимската смесена прогимназия с директор 
Куна Енчева.
От март 1922 г. първоначалното училище и прогимнази-
ята се сливат в Кричимско народно основно училище, 
като в края 1925 г. е надстроен и вторият му етаж.
През 1949 г. е завършена сградата на прогимназията и 
от 5 септември с. г. основното училище се разделя на 
Народно училище „Димитър Благоев” и Народна про-
гимназия „Георги Димитров”.
От септември 1960 г. турското училище „Назъм Хик-
мет” се слива с българското училище.
Настоящата училищна сграда - 28-о класно училище, 
отваря врати на 15 септември 1979 г., а от 1981 г. про-
гимназията прераства в Единно средно политехническо 
училище (ЕСПУ).
През 1991 г. Средното училище се преобразува и пре-
именува в Средно общообразователно училище „Пе-
тко Рачов Славейков”.

On September 1, 1915 the first secondary school class of 
Krichim’s mixed junior high school was started with head-
mistress Kuna Encheva.
In March 1922 the primary school and the secondary school 
merged into Krichim popular school. In late 1925 a second 
floor of the school was built.
In 1949 the building of the secondary school was finished, 
and since 5th of September in the same year the school di-
vided into Popular School „Dimitar Blagoev“ and Secondary 
School „Georgi Dimitrov“.
In September 1960 the Turkish school „Nazim Hikmet“ 
merged with the Bulgarian school.
The current school building - 28-class school opened its doors 
on September 15, 1979 and since 1981, the secondary school 
transformed into an average polytechnic school.
In 1991, high school was transformed and renamed Sec-
ondary School „Petko Rachov Slaveykov”.

СОУ „Петко Рачов Славейков“
Secondary School „Petko Rachov Slaveykov”

There are two kindergartens „Ralitsa“ and „Nezabravka 
(Ave)”.



The Community Center „PROBUDA (Awakening)” was con-
stituted on May 12, 1912 at the initiative of Dr. Stoyan Pavlov 
and his followers. The new building of the center was com-
pleted in 1966. Community center was awarded the Order of 
„Cyril and Methodius” -  First degree. 
In the community center there are: An authentic folklore group, 
which has won numerous prizes at festivals and fairs in Smolyan, 
Koprivshtitsa and Kyustendil. At the National Folk Festival Ko-
privshtitsa - 2010 the group has won a gold medal and a diploma 
and their repertoire will be recorded and preserved in the fund 
cultural heritage of UNESCO.
Currently in “Community Center - Probuda 1912” there are schools 
of modern ballet “Rhythm”, Latin dances, children’s pop-satirical 

composition „Harlequin“, 
a theatrical composition, 
children’s dance group 
for folklore dances „Bul-
garian Rhythms” and a 
piano school for children.
The Library was found-
ed by Dr. Pavlov with 
his personal donation of 

1000 books. Today, the library fund exceeds 
18 000 volumes. With the project Glob@l Li-
braries - Bulgaria, an informational center 
with computers and multimedia has opened. 
It functions since the beginning of 2011 and 
offers free Internet access, computer training 
and on-line services.
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На 12 май 1912 г. по инициатива 
на д-р Стоян Павлов и съмишле-
ници е учредено читалище „ПРО-
БУДА”. Новата сграда на чита-
лищния дом е завършена през 
1966 г. Читалището е носител на 
орден „Кирил и Методий” - І сте-
пен.
Към читалището функционират: 
група за автентичен фолклор, която 
печели множество призови места на 
фестивалите и съборите в Смолян, 
Копривщица и Кюстендил. На наци-
оналния фолклорен събор „Коприв-
щица 2010” групата спечели златен 
плакет и грамота, а репертоарът ще 
бъде записан и съхранен във фонд 
„Културно наследство на ЮНЕСКО. 
В НЧ „Пробуда 1912 г.” работят и 
творят школи по модерен балет „Ри-
тъм“, латинотанци, детски естрад-
но-сатиричен състав „Арлекин”, 
театрален състав, детски танцов 
състав за народни танци „Български 
ритми” и детска школа по пиано.
Читалищната библиотека е осно-
вана от д-р Павлов с личното му 
дарение от 1000 книги. Днес фон-
дът на библиотеката надхвър-
ля 18 000 тома. От 2011 г. по 
програмата „Глоб@лни библи-
отеки“ читалището предоставя 
безплатен достъп до интернет, 
компютърно обучение и он-
лайн услуги.

Народно читалище „Пробуда 1912”
Community Center „Probuda 1912“

Библиотеката
The Library
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Открит през 1985 г. Общинският младежки дом раз-
вива активни извънучилищни форми на обучение на 
младите жители на общината.
Детската вокална група „ДЪГА” печели редица призо-
ви места на национални и международни фестивали, 
като връх в творческата й история е участието й в І Све-
товен младежки фестивал карнавал „Орфей в Италия”, 
където извоюва GRAN PRIX.
Екоклуб „Чудесата на природата” разработва и предста-
вя разнообразни теми за опазване на околната среда и 
популяризиране на природното богатство на Община 
Кричим
Към Младежкия дом функционират и кръжоци по 
изобразително изкуство, „Направи си сам”, математи-
ка, български и английски език и литература, курс „Ав-
томобилизъм и картинг”.

The Municipal Youth Center was established in 1985. 
It develops active out-of-school forms of education of 
young inhabitants of the municipality. 
Children’s vocal group „Rainbow” - has won numerous 
prizes at national and international festivals and the peak 
of their creative history is the participation in the First 
World Youth Festival - „Orpheus” in Italy, where they 
won GRAN PRIX. 
Eco - club „Miracles of Nature” develops and presents 
various ideas on environmental protection and popular-
izing the natural beauties of the Krichim municipality. 
There are several study groups at the Youth Center in the 
fields of art, mathematics, English and Bulgarian lan-
guage, a literature course and a „Motoring and karting” 
course.

Младежкият дом
Municipal Youth Center 
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Историческите и природните забележителности в Общи-
на Кричим я правят особена интересна дестинация за 
културен и екотуризъм.
В южния край на града, в началото на дефилето на река Въча, 
се намират останките от двете средновековни крепости Го-
лямото и Малкото - Иванковото кале. Голямата забележи-
телност там е Асеневият камък, с изсечения на него надпис, 
запазен и до днес, който гласи: „На този камък седя цар Асен, 
когато превзе Кричим”.
Обект на религиозен туризъм са Кричимският манастир 
„Свето Рождество Богородично”, църквата „Свети Без-
сребреници Козма и Дамян” и останките от манастира 
„Св. Врач”.
На територията на Община Кричим се намира и поддър-
жаният резерват „Изгорялото гюне”.
По проект „Опазване на биологичното разнообразие в Сред-
ни (Централни) Родопи в Община Кричим започна изгражда-
нето на екопътеки в защитената местност Козница, поддър-
жания резерват „Изгорялото гюне” и селището Черешово.
Екопътеката „Кричим - Черешово” е с начало Минерал-
ни бани - Кричим, малко преди манастира „Свето Рождество 
Богородично”, и завършва в китното едноименно селище. Ту-
ристическият маршрут, който е пригоден и за велотуризъм, е 
12 км и по него могат да се наблюдават редки растителни 

и животински видове.
Природолюбителите ще 
се насладят на редки-
те видове дървовидна 
хвойна, космат дъб 
и келяв габър, мъж-
дрян и дребнолистна 
липа, родопски силив-
ряк и снежно кокиче. 
Скалистите и стръмни 
склонове се обитават от 
малкото станали екзем-
пляри балканска дива 
коза, кафява мечка, 
малък креслив орел и 
сокол-скитник.
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There are many historical and natural sights in the mu-
nicipality of Krichim that make it especially interesting 
destination for cultural and ecotourism.
At the southern end of town, at the beginning of the gorge of 
the river Vacha lay the ruins of two medieval castles - the 
Large and the Small - „Ivankovo Kale”. The big attraction 
there is the Asenov stone that has an inscription, preserved 
until today, which reads „On this stone sits Tsar Assen when 
he conquered Krichim”.
Interesting sites of the religious tourism are Krichim’s 
Monastery of Holy Nativity of the Virgin, The church St. 
Cosmas and Damian and  the ruins of the St. Vrach mon-
astery.
The reserve „Izgoryaloto Gune” is also located in 
Krichim Municipality.
The project „Biodiversity Conservation in the central Rho-
dope mountains” helped Krichim Municipality started build-
ing eco paths in the protected area Koznitsa, the reserve 
„Izgoryaloto Gune” and the area zoned for summer-houses 
near Chereshovo.
Trail Krichim - Chereshovo starts from Krichim Mineral 
Baths, just before the monastery „Nativity of Virgin Mary“, 
and ends at the holiday village. The tourist route, which is 
suitable for mountain biking and photography, is 12 km long 
and rare plants and animal species can be observed there.
Nature lovers will enjoy the rare species of juniper, oak and 
hornbeam, flowering ash, small-leaved lime, Rhodope 
haberlea and snowdrop. The rocky and steep slopes are 
inhabited by the few remaning individuals of Balkan wild 
goat, brown bear, small spotted eagle and falcon.
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Географското разположение и природните дадености 
обуславят до голяма степен структурата на общин-
ската икономика. Водещи отрасли са енергетиката, 
транспортът, хранително- вкусовата и леката про-
мишленост, търговията и услугите. В земеделието 
основно е застъпено овощарството и зеленчукоп-
роизводството, а в животновъдството - изцяло в 
частни стопанства, се отглеждат едър рогат доби-
тък, овце кози и птици.
Земеделско спестовно заемно дружество НАПРЕ-
ДЪК е учредено на 25 юни 1907 г. от поп Атанас и 
видни общинари. През 1920 г. то прераства кредитна, 
а по-късно и в Потребителна и Всестранна Коопера-
ция „НАПРЕДЪК”.
Трудово-производителната 
кооперация ТПК „РОДО-
ПИ” е учредена през 1963 г.
Клон на Държавната спес-
товна каса, днес Банка ДСК, 
е открит в Кричим през 1971 г.
Централна кооперативна 
банка (ЦКБ) има свое пред-
ставителство в града от 2008 г.

The geographical location and 
natural resources largely deter-
mine the structure of the mu-
nicipal economy. Leading sec-
tors are energetics, transport, 
food and light industry, trade 
and services. The agriculture 
in the municipality is mainly 
fruit and vegetable-growing. 
As of cattle-breeding - it’s all 
in private farms that raise mostly large horned cattle, sheep, goats and poultry.
Rural savings and loan company „Napredak (Progress)” was established on June 25, 1907 
by Father Athanasius and councilors. In 1920 it became a credit, and later a user and compre-
hensive co-operative „Napredak (Progress)“.
Labor - productive cooperative CCI Rhodope was established in 1963.
A branch of the State Savings Bank, currently DSK Bank, was opened in Krichim in 1971.
Central Cooperative Bank (CCB) has its own representation in the city since 2008 year.
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ВЕЦ „Кричим“
HPP „Krichim“

ВЕЦ „Въча I“
HPP „Vacha I“

НА 25 ЮНИ 1933 г. Е ПУСНАТА 
В ДЕЙСТВИЕ ВЕЦ „ВЪЧА” - 
НАЙ-ГОЛЯМАТА НА БАЛКАН-
СКИЯ ПОЛУОСТРОВ дотогава. 
Изградена по инициатива на мест-
ното население, нейната първона-
чална мощност е 12 000 кВт. На 
територията на община Кричим 
функционират хидровъзел „Въча” 
и хидровъзел „Кричим”, част от 
каскадата Доспат–Въча, една от 
най-сложните хидроенергийни сис-
теми в България.

ON 25th JUNE 1933 VACHA HPP 
WAS COMMISISONED. IT WAS 
THE BIGGEST HYDRO POWER 
PLANT ON THE BALKAN PENIN-
SULA by that time. It was built by an ini-
tiative of the local people and its initial 
capacity was equal to 12 000 kW. Within 
the territory of Krichim Municipality 
there are two hydro power plants in op-
eration - Vacha HPP and Krichim HPP, 
which are part of Dospat-Vacha Hydro 
Power Cascade - one of the most com-
plex hydro power systems in Bulgaria. 

Язовир „ВЪЧА” 
VACHA Reservoir

Първата копка и старата сграда на ВЕЦ „Въча“
The groundbreaking ceremony and the old building of HPP „Vacha“
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Язовир (язовирна стена) „ВЪЧА” и ПАВЕЦ „ОРФЕЙ”
Dam Wall of VACHA Reservoir and PSHPP ORPHEUS

Стената на язовир „КРИЧИМ”
Dam Wall of KRICHIM Reservoir

Язовир „КРИЧИМ” 
KRICHIM Reservoir

ХИДРОВЪЗЕЛ „ВЪЧА” е 
четвъртото стъпало на каска-
дата, изграден на река Въча 
през 1975 г. и разположен на 
18 км южно от град Кричим. 
Хидровъзелът включва ЯЗО-
ВИР „ВЪЧА” и ПАВЕЦ 
„ОРФЕЙ”. 
Язовирната стена с височи-
на 144,5 м е най-високата до 
момента в страната.
Най-долното стъпало на кас-
кадата „Доспат-Въча” – ХИД-
РОВЪЗЕЛ „КРИЧИМ”, по-
строен през 1972 г., се намира 
на 10 км над Кричим и включ-
ва ЯЗОВИР „КРИЧИМ” и 
три деривационни водноеле-
ктрически централи: ВЕЦ 
„КРИЧИМ”, ВЕЦ „ВЪЧА 
І”, ВЕЦ „ВЪЧА ІІ” и два из-
равнителя.

VACHA HPP is the fourth 
stage of the Hydro Power Cas-
cade, which was built on Vacha 
River in 1975. It is located 18 
km to the south of the town of 
Krichim and includes VACHA 
RESEVOIR and ORPHEUS 
PSHPP. The dam is 144.5 m 
high and so far it has been the 
highest dam in the country. 
KRICHIM HPP, which was 
built in 1972, is the lowest stage 
of Dospat-Vacha Cascade. It 
is located 10 km above the 
town of Krichim and includes 
KRICHIM RESERVOIR 
and three hydro power plants 
of derivation type: KRICHIM 
HPP, VACHA I HPP, VACHA 
II HPP and two reservoirs. 
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Фирма „Солвекс“ КП ООД е основана през 1995 г. В нея работят 
около 150 души. Продукцията на фирмата се изнася в повече от 
50 страни в света, в т. ч. СНГ, ЕС, страните от Балканския по-
луостров, арабските срани, САЩ и др. Политиката на фирмата е 
насочена към създаването на нови висококачествени продукти на 
основата на най-новите научни достижения, в съчетание с тради-
цията на българската козметична школа и богатия практически 
опит на ведущите специалисти, работещи във фирмата. 

Асортиментът на „Солвекс“ КП ООД включва над 100 вида 
козметични изделия. Главните брендове са: „Miss Magic“, „MM 
Beauty“, „Elea“, „Miss Solvex“ и др. В състава на козметичните из-
делия влизат ценни природни продукти - растителни масла и екс-
тракти, фруктови киселини, витамини, също така и патентовани 
високоефективни фитокомплекси на международни фармацевтич-
ни лаборатории.

„Солвекс“ КП - ООД
Тел.: + + 359 32/60 54 60
Факс: + + 359 32/60 54 66
Е-mail: office@solvexcp.com

www.solvexcp.com
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Производство на
ДАМСКО БЕЛЬО 

БОДИТА
ДАМСКИ ПИЖАМИ 

НОЩНИЦИ
ДЕТСКО БЕЛЬО

 „ДАФИ 90” ООД
гр. Кричим, ул. „Явор” 3
тел.: 03145/30-42
0887/334 749
e-mail: dafifashion@abv.bg
web site: dafi-fashion.com

22
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4220 гр. Кричим
бул. „Цар Иван Асен II“ №7

секретар:
тел./факс: 

03145 / 9909
тел.:

0882 / 301509

директор: 
03145 / 9901
0884 / 341102

счетоводство: 
03145 / 9904
0884 / 341866

АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ 
В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ 
В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ 
В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

КРИЧИМ ЕКСПРЕС ООД
гр. Кричим, ул. „Цар Иван Асен ІІ” 5

Тел. / факс : 03145 / 23 04,  0888 / 666 261,  0888 / 737 292, 0889 / 903 475
e-mail: krichimekspres@mail.bg    www.krichimekspres.com

КРИЧИМ ЕКСПРЕС ООД
гр. Кричим, ул. „Цар Иван Асен ІІ” 5

Тел. / факс : 03145 / 23 04,  0888 / 666 261,  0888 / 737 292, 0889 / 903 475
e-mail: krichimekspres@mail.bg    www.krichimekspres.com
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ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА
И ТЪРГОВСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ

„НАГИ“ ООД - гр. Кричим
тел.: 03145/ 40-59; факс: 03145/ 21-28

GSM: 0884727672
e-mail: nagi@mail.bg

www.nagi-bg.com



„Кричимфрукт“ ООД е учредено през 2000 г. и е во-
дещо предприятие в Република България за прера-
ботка на плодове до получаването на плодови сокове 
и концентрати, както и на мармалади. 
Около 90% от крайния продукт - ябълков и вишнев 
концентрат, е предназначен за западноевропейски 
партнъори. Подчертано търсен асортимент е ябъл-
ковият мармалад. „Кричимфрукт“ ООД разполага с 
три независими инсталации за производство на пло-
дови концентрати, мармалади и конфитюри.
Успехът на „Кричимфрукт“ ООД се дължи на висо-
ките технологии и изключителното качество, което 
е постигнато благодарение на безупречния входящ и 
изходящ лабораторен контрол на продукцията. В ос-
новата на нашето изключително производство стоят 
висококвалифицирани и мотивирани служители и 
гарантирано качество на управление на процесите 
по безопасност на храните.
В „Кричимфрукт“ ООД плодовите концентрати се 
произвеждат от суровини, без консерванти и други 
субстанции. 
Ябълковият мармалад е подчертано търсен асорти-
мент, който е желан от клиенти в сладкарската ин-
дустрия заради високата оценка на потребителя. В 
основата му е технология по стара българска рецеп-
та. Ябълковият мармалад е претърпял необходимата 
технологична обработка и предназначен за директна 
консумация.

ВОЛОС 05  ООД

ДЪРВОПРОИЗВОДСТВО
ДЪРВОДОБИВ
ЗАЛЕСЯВАНЕ

гр. Кричим,  ул. „Никола Вапцаров” 32
тел.: 03145 / 31-15
0888 / 221 393, 0899 / 876 233

„КРИЧИМФРУКТ“ ООД
4220  гр. Кричим
Промишлена зона

тел.: +359 32 65 66 22
факс: +359 32 65 66 26

www.krichimfrukt.com



Община КРИЧИМ
Пловдивска област

4220 гр. Кричим
пл. “Обединение” №3

 тел.: 03145 2250
факс: 03145 2351

© 2011
Община Кричим

Krichim municipality

KRICHIM municipality
District of Plovdiv

4220 Krichim
3, Obedinenie Square
Tel.: +359 3145 2250
 Fax: +359 3145 2351

www.krichim.bg
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