
ИЗДАВА ОБЩИНА КРИЧИМ ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - НОЕМВРИ/ДЕКЕМВРИ 2012  

Уважаеми съграждани, 

В навечерието на най-светлите празници спо-
делям с Вас, удовлетворението си от постигна-
тото през 2012 година за подобряване благоден-
ствието на жителите на община Кричим. Отпра-
вям към всички Вас искрената си благодарност 
за доверието и подкрепата, което ми засвидетел-
ствахте, за ангажираността и отговорността на 
всички, за разумния диалог и подкрепата, от ко-
ито всички имахме нужда в името на проспери-
тета на нашият град. 

Пожелавам Ви през 2013 година дните Ви да бъ-
дат изпълнени с радост, мир и спокойствие, ми-
слите Ви да предвещават благополучие, а начина-
нията да завършват с удовлетворение! 

Честито рождество Христово 
и щастлива нова 2013 година!

атанас КалЧев, 
Кмет на община КриЧим

За пореден път ръководството на община Кричим органи-
зира благотворителен Коледен Базар, който ще бъде разпо-
ложен в лекционната зала на НЧ „Пробуда - 1912 г.” Всич-
ки артикули в него ще са ръчно изработени и са плод на въ-
обръжението на децата и учениците от ОДЗ „Ралица”, ОДЗ 
„Незабравка”, НУ „Св. Св. Кирил и Методий”, НУ „Васил 
Левски” и СОУ „П. Р. Славейков”. Всички разнообразни 
подаръчета, сурвачки, коледни картички и сувенири ще се 
продават благотворително след което събраните средства 
ще се предоставят на децата в неравностойно положение. 
На Базара ще бъде поставена урна за благотворителност, в 
която всеки желаещ може да направи своето дарение и да 
подпомогне децата в нужда.

Коледния Базар ще продължи 10 дни през периода от 
17.12.2012 до 26.12.2012 г. /включително/ от 10.00 до 
16.00 часа.

Дядо Коледа и Снежанка ще радват малки и големи на цен-
тралния площад всеки ден от 17.12.2012 до 26.12.2012 г. /
включително/ през часовият диапазон от 11.00 до 15.00 часа.

Коледен Базар 2012

С цел осигуряване безопасността на граж-
даните и пътните превозни средства през зи-
мен период, и недопускане на снеголоми, вет-
роломи и съхнене на дървесната растителност 
в регулацията на гр. Кричим, през м. ноември 
се извърши като превантивна мярка санитар-
на сеч на 148 броя предварително маркирани 
трайни насаждения с констатирани повреди по 
пълнотата на дървостоите. Санитарното про-
чистване на дърветата се съчета и с оформяне 
на короните, което е предпоставка за естест-
веното им възобновяване и е необходимо да 
се извършва периодично, особено за дървос-
тоите в зряла възраст. Дейностите се извърш-
ваха от лицензирана за целта фирма, прите-
жаваща пълен набор от сертификати, необхо-
димата професионална квалификация и опит. 
От съображения за сигурност и недопускане 
на инциденти, санитарната сеч се извършва-
ше поетапно, като за всеки участък се пред-
приемаха своевременни действия по обезопа-
сяване и ограничаване достъпа на пешеходци 
и превозни средства.

Част от количеството дървен материал 
придобит в резултат на сечта бе разпределен 
и дарен за огрев на църквата „Св. Св. Козма 
и Дамян”, манастир „Свето Рождество Бого-
родично” и джамията в гр. Кричим.

ИЗВъРшИ се сАНИтАРНА сеЧ В ОБЩИНА КРИЧИМ

След проведена Обществена 
поръчка с предмет: „Рехабили-
тация на пътна част на пешехо-
ден мост над р. Въча, рехабили-
тация, паркоустрояване и бла-
гоустрояване на зелени площи 
въз основа на техническо зада-
ние и работен/технически про-
екти, финансирани изцяло или 
частично със средства от евро-
пейски фондове по мярка 322 
„Обновяване и развитие на на-
селените места” от ПРСР за пе-
риода 2007 - 2013 г., бенефици-
ент община Кричим, разделена 
на три самостоятелно обособе-
ни позиции” са сключени До-
говори за строителство с „Бул-
план Инвест” ООД и „Булстрой 
и Ко” ООД. За законосъобразно 
изпълнение на строителството 
е осигурен и строителен над-
зор, който ще бъде изпълняван 
от „Агроводинвест” ЕАД и от 
„План Инвест Пловдив” ЕООД. 
В момента проведените проце-
дури и сключените Договори се 
намират в Държавен Фонд Зе-

меделие - Разплащателна Аген-
ция за последващ контрол по 
реда на Наредба 24 . След по-
лучаване на одобрение от ДФЗ-
РА ще започне строителството.

Предмета на поръчката 
включва изпълнението на про-
ектите: 

1.„Рехабилитация на цен-
трален площад „Обединение”, 
част от ул. „Никола Петков” и 
прилежащите площи към сгра-
дата на община Кричим и чита-
лище „Пробуда”; паркоустроя-
ване на УПИ ІV - за зеленина, 
кв. 57; УПИ ІІІ - за зеленина, 
кв. 57 и УПИ ІІ - за зеленина, 
кв. 57 по плана на гр. Кричим” 
въз основа на техническо зада-
ние и проект № 16/322/00371. 

2. „Рехабилитация, парко-
устрояване и благоустрояване 
на зелени площи в: УПИ ХІІІ - 
за зеленина трафопост, кв. 80; 
УПИ ХІІ - за зеленина, кв. 129; 
имот на ул. „Венера” за зеле-
нина, кв. 135; площад „Родо-
пи” - пред църквата за зелени-

на; имот за зеленина в района 
на гара „Въча” въз основа на 
техническо задание и проект 
№16/322/00373.

Зелените площи подлежащи 
на рехабилитация, паркоустро-
яване и благоустрояване се на-
мират в близост до различни по 
предназначение пространства 
и местоположения из града. Те 
имат обща площ от 6 425 кв.м. 

3. „Рехабилитация на път-
на част на пешеходен мост над 
река Въча, гр. Кричим” въз ос-
нова на техническо задание и 
проект №16/322/00381.

Целта на изпълнението на 
проектите е изграждане на ес-
тетична, функционална, безо-
пасна и общодостъпна рекреа-
тивна среда за пешеходна кому-
никация, отдих, социални кон-
такти, съзерцание и изчакване, 
която ще допринесе за подобря-
ване на социално-обществени-
те, фитосанитарните и микро-
климатични условия на град 
Кричим.

сКлюЧИхА се ДОгОВОРИ ЗА 
ИЗгРАжДАНе НА естетИЧНА, 

БеЗОпАсНА И ОБЩОДОстъпНА сРеДА
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Под мотото „Да се учим на 
толерантност” премина седми-
цата от 12 до 16 ноември в НУ 
„Васил Левски”, обявена като 
Седмица на толерантността. 
Една седмица, в която ученици-
те с желание приеха предизви-
кателството да дискутират, ри-
суват, играят и наред с учение-
то да осъзнаят разрушителната 
сила на интолерантното поведе-
ние, да променят нещо в общу-
ването помежду си, да почувст-
ват какво значи да бъдеш разли-
чен от другите.

Инициативите през всеки 
един ден от седмицата включ-

ваха: беседа с презентация; ан-
кета за установяване нивото на 
толерантност в училище; заня-
тия по арттерапия, създаващи 
атмосфера на екипност и по-
добряващи психоклимата; ин-
терактивни игри, повишаващи 
груповата сплотеност и подо-
бряващи общуването. Насоч-
вани от своите учители децата 
разрешаваха ситуации, в които 
точно преценяваха себе си и об-
кръжаващите, показваха своята 
увереност и страхове, обсъжда-
ха добрите и недобрите постъп-
ки, признаваха своите достойн-
ства и недостатъци, проявяваха 

самокритичност. Особено ин-
тересни и атрактивни бяха ин-
дивидуалните проекти на все-
ки един от класовете. Визия-
та си по темата децата изготвя-
ха през цялата седмица и пред-
ставиха пред своите съученици, 
учители и гости на 16 ноември 
– международния ден на толе-
рантността.

С участие в мероприятието се 
включиха и децата участници 
по проект „Децата на Кричим 
– различни по етнос, еднакви в 
учението, мечтите и игрите” от 
клуб Народна музика и танци 
с ръководител г-жа А.Кирова.

На 16.11.2012г. учениците 
от НУ „Св. Св. Кирил и Ме-
тодий” отпразнуваха Светов-
ния ден на толерантността 
под надслов „Макар и раз-
лични, приятели отлични”. 
Целта на тържеството беше 
да се насърчи толерантност-
та между децата и да се ос-
ъзнае, че въпреки привидни-
те различия, дълбоката същ-
ност на хората не се разли-
чава много. Чрез игри учени-
ците доказаха, че приемат и 
могат да общуват с деца, ко-

ито са от различни етноси и 
имат различни проблеми - не 
чуват, не виждат, не могат да 
ходят и говорят. 

В тържеството взеха учас-
тие и мажоретен състав „Мечо 
Пух”, клуб „Народна музи-
ка и танци” по проект „Деца-
та на Кричим различни по ет-
нос, еднакви в учението, меч-
тите и игрите” и вокална гру-
па „Мечо Пух”.

Учениците от НУ „Св. Св. 
Кирил и Методий” доказа-
ха, че толерантността не е 

отстъпка, снизхождение или 
примиряване. Толерантност 
- това е преди всичко актив-
но отношение, формиращо се 
на базата на признаването на 
универсални права и основни 
свободи на човека.

В НУ „Св. Св. Кирил и Ме-
тодий” седмицата 19.11.2012г. 
- 23.11.2012г. беше обявена за 
„Седмица за справяне с тор-
моза в училище”. Чрез рисун-
ки учениците показаха, че се 
обявяват против тормоза и аг-
ресията в училище.

„Преди много години живял по 
българските земи Крали Марко. 
Силен и храбър бил той. Закри-
лял бедните и им помагал”. Така 
разказва легендата. Казват, че 
идвал и по нашите земи. А там, 
над Кричим, и до днес може да 
се види огромната стъпка, оста-
вена от копитото на неговия кон 
Шарколия.

В един от топлите есенни дни де-
цата от НУ „Св. Св. Кирил и Мето-
дий” тръгнаха на излет, за да откри-
ят Кралимарковата стъпка. А как-
во по-хубаво от това да се насла-
диш на пъстрата есенна картина и 
да научиш повече за преданията, с 
които е свързан твоят роден град!

И тази година в НУ „Св. 
Св. Кирил и Методий” се 
проведоха традиционните 
есенни екскурзии. Малките 
първолаци разгледаха При-
родонаучния музей и се раз-
ходиха из Стария Пловдив. 
Второкласниците посетиха 
родното място на Апостола и 
къщата-музей „Иван Вазов” 
в град Сопот. Учениците от 
трети и четвърти клас се на-
сладиха на забележително-
стите на нашата столица Со-
фия и се повозиха на софий-
ското метро.

Ученици и учители вярват, 
че всеки български гражданин 
трябва да познава повече кът-
чета от красивата ни родина.

С цел популяризиране на предстоящи схеми за финанси-
ране по проекти финансирани по Оперативните програми бе 
проведен втори информационен семинар на Областен Ин-
формационен Център - гр. Пловдив в община Кричим, кой-
то събра представители на широката общественост, бизне-
са и земеделски стопани. На форума бяха представени до-
бри практики и споделен опит от „научени уроци” по про-
екти, финансирани по оперативни програми. Участниците 
на информационното събитие имаха възможност да полу-
чат подробна информация за начина на кандидатстване, пе-
риод на изпълнение и сроковете за приемане на проектни-
те предложения за съответните програми за подпомагане.

С тези информационни събития Областен информационен 
център - Пловдив работи по втория си информационен ци-
къл събития, които ще проведе до края на тази календарна 
година на територията на 18-те общини в Пловдивска област.

сеДМИцА НА тОлеРАНтНОсттА 
В НУ „ВАсИл леВсКИ”

ДеН НА тОлеРАНтНОсттА В НУ „сВ. сВ. КИРИл И МетОДИй”

В тъРсеНе НА КРАлИМАРКОВАтА стъпКА

ОпОЗНАй РОДИНАтА

ИНфОсеМИНАР В 
ОБЩИНА КРИЧИМ
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БЪРЗА ПОМОЩ - 112; 
032/643 854

ДЕЖУРНИ ХИРУРГИИ В 
УМБАЛ „СВ. ГЕОРГИ” - 
032/ 602 983; 032/ 602 984

СПЕШЕН ХИРУРГИЧЕН 
КАБИНЕТ В ОРБ -  
032/ 963 942

СПЕШЕН ТРАВМАТОЛО-
ГИЧЕН КАБИНЕТ В ОРБ - 
032/ 963 943

МВР - ПЛОВДИВ - 112; 
032/ 625 273

КАТ - АВТОПРОИЗШЕСТ-
ВИЯ - 112; 032/ 932 007

ПЛАНИНСКА СПАСИ-
ТЕЛНА СЛУЖБА - 
032/ 624 890; 0887/ 582 061

ПОЖАРНА БЕЗОПАС-
НОСТ - 112

ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА - 
032/ 952 290; 032/ 697 087; 
032/ 628 677 

„ВиК“ ЕООД - ПЛОВДИВ - 
032/ 605 660

На 15.11.2012г. от 17,00 часа в сграда-
та на Народно читалище „Пробуда - 1912 
г.” се проведе среща на екипа за органи-
зация и управление с ръководителите на 
клуб „Арт-терапия”, клуб „Опознай род-
ния край” и родители на деца със СОП по 
проект ”Специални в образователните по-
требности, еднакви в обществото”, Дого-
вор: BG051PO001-4.1.04-0021 по схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ BG051PO001-4.1.04 „Подпомагане 
на обучението на деца и ученици със специ-
ални образователни потребности” по Опе-
ративна програма „Развитие на човешки-
те ресурси”. Целта на срещата бе предста-
вяне и запознаване на родителите на деца-
та със специални образователни потребно-
сти с ръководителите на клубове „Арт-тера-
пия” и „Опознай родния край”, както и по-
требностите от включените в проекта реха-
билитатор и логопед. Срещите с родители-
те ще се провеждат с висококвалифицира-
ни лектори (психолог, рехабилитатор и ло-
гопед), два пъти в месеца по три часа в лек-
ционната зала на Народно читалище „Про-
буда - 1912 г.”. Предвижда се провеждане на 

групови и индивидуални срещи и консулта-
ции между родители, представители на об-
щината, учителски колективи. Консултаци-
ите може да се посещават и от други заин-
тересовани лица, които са извън групата и 
нямат поглед над деца със специални обра-
зователни потребности.

Реализирането на дейностите в Клуб 
„Арт-терапия”: 

- ще създаде предпоставки за пълноцен-
но участие в обществото децата със специ-
ални образователни потребности и правото 
на достоен труд и живот;

- ще подпомогне тяхното успешно интег-
риране в обществения живот, както и дей-
ното им участие в него;

- ще промени отношението на родители-
те нагласата на родителите да не признават, 
че техните деца са със специални образова-
телни потребности;

- ще промени обществената нагласа за не-
приемане на тези деца като пълноценна част 
от обществото. Ръководител клуба г-жа Зо-
рница Стоянова. 

С г-жа Веселина Новакова - ръководител 
на клуб „Опознай родния край” децата ще 

се запознаят със забележителностите в об-
щината и региона. Предвидени се провеж-
дане на екскурзии до:

- гр. Пловдив - посещение Природона-
учен музей и църква „Света Богородица”; 

- летище „ Крумово” и посещение на Ави-
ационния музей;

- посещение на ВЕЦ над гр. Кричим;
- посещение на Захарна фабрика - гр. 

Пловдив.
При провеждането на екскурзиите е пред-

видена да бъдат включени още ресурсен 
учител от Ресурсен център - гр. Пловдив, 
класен ръководител и медицинско лице. Ро-
лята на предвидените екскурзии е децата да 
придобият повече визуална информация и 
да се стимулира тяхното въображение чрез 
запознаване с непознати за тях неща, да се 
добие нагледна представа за професии, под-
помагащи трудовото ориентиране на децата 
със СОП. По този начин ще се засили инте-
реса им към опознаване на околната среда 
и обикване на заобикалящата им природа. 
Това ще спомогне и за подобряване на еко-
логичното им образование.

Инвестира във вашето бъдеще!

ПРОЕКТ BG051PO001-0021
„Специални в образователните потребности, еднакви в обществото”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа 
на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.03-0127
„Децата на Кричим - различни по етнос, еднакви в учението, мечтите и игрите”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа 
на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Схема: BG051PO001-4.1.03 „Интеграция на децата и учениците от етническите 

малцинства в образователната система”

На 17.12.2012 г. приключва изпълне-
нието на дейностите по проект: „Децата 
на Кричим - различни по етнос, еднакви 
в учението,мечтите и игрите” финанси-
ран от Министерството на образовани-
ето, младежта и науката по Оперативна 
Програма „Развитие на човешките ре-
сурси”, приоритетна ОС „Подобряване 
на достъпа до образованието и обучени-
ето”. От своето стартиране до настоящи-
ят момент проектът даде достоен принос 
за пълноценното участие в обществото 
на децата от малцинствата и допринесе 
за тяхното успешно интегриране и дей-
но участие в обществения живот.

Постигнатите по проекта резултати 
са плод на съвместните усилия от стра-
на на екипа по управление на проекта и 
ръководителите на създадените клубо-
ве в учебните заведения и групи в дет-
ските градини на община Кричим. На 
учебните заведения, партньори на този 
проект са предоставени за безвъзмезд-
но ползване: 4 броя Мултимедия /про-
ектор, 4 броя Цифрови видеокамери, 3 
броя Преносими компютри, 4 броя Оз-
вучителни системи - тонколони, пулт, 
усилвател, стойки, безжичен микро-
фон, и 4 броя Музикални инструменти - 
синтезатори. Ръководителите на клубо-

вете получиха необходимите материа-
ли, екипи и принадлежности за успеш-
ното реализиране на дейностите по съ-
ответните учебни програми, като: кан-
целарски материали, костюми на при-
казни герои, традиционни носии на раз-
личните етноси, спортни екипи, топки, 
тренировъчни комплекти, платове, цве-
тя, дръвчета, разсади, изделия от гли-
на и дърво, енциклопедии, атласи, гло-
буси, табла, паравани за куклен театър, 
комплекти с кукли и други. 

На децата от целевата група, които 
се обучават в детските градини им бяха 
предоставени различни кътове, като: 

дърводелски работилници, фризьор-
ство, медицински кът, кът-кухня, кът-
пералня, музикални инструменти, гово-
рещи на български език електронни иг-
рачки, пъзели, масички и столове. 

Във връзка с приключването на 
проекта през месец декември 2012 г., 
ръководителите на клубове ще орга-
низират тържествени мероприятия, в 
които малките участници по проект: 
„Децата на Кричим - различни по ет-
нос, еднакви в учението,мечтите и иг-
рите” ще покажат усвоените от тях 
творчески умения.

Инвестира във вашето бъдеще!
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На 13.12.2012 г. приключва проект: „Внедряване на мерки за 
енергийна ефективност на Начално училище „Св. Св. Кирил и 
Методий”, Начално училище „Васил Левски” и ОДЗ „Ралица”, 
град Кричим”, финансиран по Оперативна програма „Регио-
нално развитие” 2007 - 2013, схема за безвъзмездна финансо-
ва помощ Бюджетна линия BG161PO001/4.1-03/2010 и от дър-
жавния бюджет на Република България.

Общата стойност на проекта, финансиран по настоящия 
договор, възлизаше на 976 246,33 лв., а общата стойност на 
допустимите разходи бе 928 359,90 лв., разпределени както 
следва: 789 105,92 лв., съставляващи 85% и съфинансирани 
по програма ОПРР и 139 253,98 лв., съставляващи 15%, ко-
ето е задължителен собствен принос на общината. Допъл-
нителният собствен принос беше в размер на 47 886,43 лв. 
След подписан Анекс към договора за безвъзмездна финан-
сова помощ с Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството, като Управляващ орган по Оперативна 

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 
www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие 

и от държавния бюджет на Република България.

програма „Регионално развитие”, за промяна на бюджета 
на договора за БФП, Общата стойност на проекта, финан-
сиран по настоящия договор, възлиза на 893 776,06 лв., а 
общата стойност на допустимите разходи е 827 028,95 лв., 
разпределени както следва: 702 974,61 лв., съставляващи 
85% и съфинансирани по програма ОПРР и 124 054,34 лв., 
съставляващи 15%, което е задължителен собствен принос 
на общината. Допълнителният собствен принос е в размер 
на 66 747,11 лв.

За изпълнението на всички дейности по проекта бяха склю-
чени общо 20 договора, които са финансирани от бюджета на 
проекта, 6 от които са сключени преди подписването на Дого-
вора за безвъзмездна финансова помощ.

ИЗПЪЛНЕНИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

НУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” - Топлинно изолира-
ни са външните стени, направена е топлоизолация около про-
зорците, в т.ч. мрежа и шпакловка, монтирани са PVC водос-
точни тръби, подменена е изцяло дървената дограма с PVC с 
многокамерна и противомухълна клапа и стъклопакет от нис-
коемисийно стъкло, Положен е топлоизолационен материал на 
покривите, положена е хидроизолация на покривите, подмене-
на е дъсчената обшивка на покривите, подменени са улуците 
с поцинкована ламарина, препокрити са покривите с кереми-
ди; Внедрена е система за автоматично регулиране на топлин-
ната мощност на котелната инсталация, като е монтирано таб-
ло за управление, комбиниран котел нафта-газ, взривозащите-
но осветително тяло, сигнална сирена със светлинен елемент. 
Предвидена е и система за сигнализация и блокировка при на-
личие на взривоопасна концентрация на газ в котелното поме-
щение и свързващият коридор; Изграден е площадков газопро-
вод, като част от схемата за изграждане на газоразпределител-
на мрежа в град Кричим и включването на всички обществени 
сгради в нея, за което е разработена вътрешната газопроводна 
инсталация на котелната централа.

НУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” - Топлинно изолирани са външ-
ните стени, направена е топлоизолация около прозорци-
те, в т.ч. мрежа и шпакловка, монтирани са PVC водосточни 
тръби,подменена е изцяло дървената дограма с PVC с много-
камерна и противомухълна клапа и стъклопакет от нискоеми-
сийно стъкло. Положен е топлоизолационен материал на по-
кривите, хидроизолация на покривите, подменена е дъсчена-
та обшивка на покривите,подменени са улуците с поцинкова-
на ламарина, препокрити са покривите с керемиди, Внедрена е 
система за автоматично регулиране на топлинната мощност на 
котелната инсталация и е монтирано табло за управление. До-
пълнителна настройка на горивния процес - горелката, за на-
маляване излишъка на въздух в димните газове и повишаване 
коефициента на полезно действие на топлоподаването.

ОДЗ „РАЛИЦА” - Топлинно изолирани са външните стени, 
направена е топлоизолация около прозорците, в т.ч. мрежа и 
шпакловка, монтирани са PVC водосточни тръби,подменена е 
изцяло дървената дограма с PVC с многокамерна и противо-
мухълна клапа и стъклопакет от нискоемисийно стъкло. По-
ложен е топлоизолационен материал на покривите, хидро-
изолация на покривите, подменена е дъсчената обшивка на 
покривите,подменени са улуците с поцинкована ламарина, 
препокрити са покривите с керемиди. Монтирана е слънчева 
инсталация с капацитет до 1000 литра с цел намаляване раз-
ходите за енергия. Поставена е система за автоматично упра-
вление на котли.

Всички дейности по проекта са извършени в съответствие с 
приложимите национални нормативни изисквания и действа-
щото законодателство.

Проектът като цяло е изпълнен с необходимите администра-
тивни, финансови, технически и човешки ресурси, които са в 
състояние да обезпечат постигането на заложените дейности, 
съгласно графика за тяхното изпълнение.

Този документ е създаден в рамките на проект Внедряване 
на мерки за подобряване на енергийната ефективност на На-
чално училище „Св. Св. Кирил и Методий”, Начално училище 
„Васил Левски” и Обединено детско заведение „Ралица”, гр. 
Кричим по договор № BG161PO001/4.1-03/2010/030, който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програ-
ма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Ев-
ропейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи 
от община Кричим и при никакви обстоятелства не може да 
се счита, че този документ отразява официалното станови-
ще на Европейския съюз и Управляващия орган.


