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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: Туристически информационен център (посетителски център) в ПИ 

39921.503.55 по Кадастралната карта на гр. Кричим 

Целта на проекта е да осигури технически решения за реализиране на 

посетителски център, който да допринесе за развитието на туризма в община Кричим. 

Локализирането на сградата в централната градска част допринася за бързата 

ориентация на посетителите, а разположението на партерно ниво осигурява лесната 

достъпност до перспективния туристически информационен център. 

Центърът разполага с капацитет за посрещане както на индивидуални, така и на 

групи туристи, за осъществяване на прожекции и презентации, за провеждане на 

работни срещи и дискусии на туристически сдружения, клубове на природозащитници 

и неправителствени организации, и др., като акцентът е върху информационните 

функции.  

В туристическия център са обособени следните помещения: 

1. Приемна с площ 47,13 кв.м. е обособена като централно преходно и 

обединяващо звено във функционалната схема на посетителския център. 

В нея са разположени приемна маса/бюро с работно място за служител с компютър и 

две или повече места за посетители, с принтер, ксерокс, факс, телефон, мобилен 

компютър, контейнер и шкаф за съхранение на техническите средства и материалите, 

предвидени са и допълнителни места за изчакване с масички за разглеждане на 

информационни материали, както и място с компютър и интернет достъп за 

самостоятелно обслужване.  

2. Коридор е условното название, прието за целите на проекта, за означаване на 

обслужващата и комуникационна площ, пространствено свързана с приемната и във 

функционална връзка с всички останали помещения. Площта на т. нар. „коридор” е 5,47 

кв.м, като в него са интегрирани от едната страна вграден гардероб за служителя, а от 

другата – вграден минибар с мивка, хладилник, под плота, и горни шкафове. Мини 

барът ще бъде оборудван с кафе машина и електрическа термокана. 

3. Складово помещение с площ 4,06 кв.м е предвидено за съхранение на по-

едроразмерен инвентар – например допълнителни столове за по-големи групи 

посетители, прахосмукачка, ревизионна стълба и други.  

4. Санитарно помещение с площ 3,68 кв.м., оборудвано с мивка, тоалетна и душ.  
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Предвидени са два подхода към сградата - единият централен, а другият – служебен 

вход.  

Туристическия информационен център ще бъде изграден в поземлен имот с 

идентификатор ПИ 39921.503.55 по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

гр. Кричим, одобрени със Заповед № РД-18-13/19.02.2009 г. на Изпълнителния 

директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър гр. София., находящ се в гр. 

Кричим, ул. „Ал. Стамболийски” № 27а. 

Дата на обявяване 07.08.2013 г. 


