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ОБЯВЛЕНИЕ 

Община Кричим, област Пловдив, в съответствие с изискванията на чл. 4, ал. 2 

от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда уведомява всички граждани за инвестиционно намерение: „По 

стъпките на Иван Асен II Завоевателя”, с което да кандидатства за финансиране по 

мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Програма за развитие на 

селските райони 2007-2013 г. Част от проектната документация е инвестиционно 

предложение: Екопътека „Калето-Асениев камък-Манастир Св. Врач” –  община 

Кричим. Предвижда се изграждане на екопътека с дължина 3 675 м. Планираните 

дейности включват: почистване, оформяне, обезопасяване и където е необходимо 

уширяване на съществуващата пътека, облагородяване на съществуващи чешми-

заравняване и почистване на терени около тях,  доставка и монтиране на пейки, и 

масички с пейки, масички със столчета и шезлонги; изграждане на места за отдих-

доставка и монтиране на беседки, заслони, барбекю, кошчета за отпадъци; съоръжения 

за туристическата инфраструктура като информационна и указателна табели; 

художествено осветяване на част от екопътеката; оформяне на места за паркиране. Ще 

се използват терени, общинска собственост. Не се очаква да се генерират отпадъци.  

Целта на проекта е да създаде условия за развитието на екологичен туризъм на 

територията на община Кричим. Проектът предвижда дискретна намеса в природния 

ландшафт с използването на естествени/природни материали. 

Ще се ползва част от съществуващ общински полски път - поземлен имот с 

кадастрален идентификатор 39921.4.854, достигащ до път – поземлен имот с 

кадастрален идентификатор 39921.4.932, собственост Държавата, МОСВ, а временните 

преместваеми обекти като беседки, заслони, барбекю, места за отдих, ще бъдат 

поставяни върху терени, общинска собственост. В началото на екопътеката, на ул. 

„Георги Бубаров” се предвижда оформяне на места за паркиране на 10-12 бр. леки 

автомобила, с настилка от затревени перфоплочи на пясъчна основа. 

Проектът включва почистване, оформяне, обезопасяване и където е необходимо 

уширяване на съществуващата пътека, облагородяване на съществуващи чешми-

заравняване и почистване на терени около тях.,  доставка и монтиране на пейки, и 

масички с пейки, масички със столчета и шезлонги; изграждане на места за отдих-

доставка и монтиране на беседки, заслони, барбекю, кошчета за отпадъци; съоръжения 

за туристическата инфраструктура като информационна и указателна табели. 

Предвижда се част от трасето на екопътеката (с дължина от 950 м) водещо към 

местността Калето, в непосредствена близост с града, да бъде художествено осветено. 

Общата дължина на екопътеката е 3 675 м. 

Екопътека „Калето-Асениев камък-Манастир Св. Врач” се намира в Община 

Кричим. Трасето на екопътеката преминава през: 
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  - общински полски път - поземлен имот с кадастрален идентификатор 

39921.4.854, с НТП: за селскостопански, горски, ведомствен път /съществуваща пътна 

инфраструктура/ достигащ до път – поземлен имот с кадастрален идентификатор 

39921.4.932, собственост Държавата, МОСВ; 

  - съществуваща пътека в държавен поземлен фонд, поземлен имот с кадастрален 

идентификатор 39921.4.978, землището на гр. Кричим, община Кричим, собственост 

МЗГ-ДЛ, с НТП: друг вид дървообработвателна гора; 

    - съществуваща пътека в поземлен имот с кадастрален идентификатор 

39921.4.306, местност „Манастира”, землището на гр. Кричим, община Кричим, 

собственост на община Кричим, с НТП: пасище); 

- местата за паркиране се предвиждат на ул. „Георги Бубаров” (поземлен имот с 

кадастрален идентификатор 39921.501.322, гр. Кричим, община Кричим, с НТП: за 

второстепенна улица) 

Дата на обявяване 07.08.2013 г. 


