
Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, подмярка 19.1 „Помощ за 
подготвителни дейности“ 

През месец януари, 2017г. Община Кричим съвместно с община Брацигово проведоха редица 
публични събития, свързани с изпълнението на Договор №РД 50-96/17.08.2016 год. в изпълнение на 
Подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно 
развитие” на ПРСР – 2014-2020.  
На тези публични събития беше запозната местната общност с дейностите по проекта за разработване 
на Стратегия за местно развитие за периода до 2020 г. на териториите на общините Кричим и 
Брацигово, както и с подхода „ЛИДЕР”и начините на функционирането му. Засегнаха се теми, свързани с 
бъдещо финансиране на културни и училищни дейности посредством Местната стратегия на двете 
общини. Обсъдени бяха възможностите за финансиране на земеделски производители и малки 
предприятия. Обсъдиха се и възможностите за финансиране на местните поделения на 
вероизповеданията и идентифицирани конкретни проектни идеи, приложими за тях. 
Разгледаха се възможностите и перспективите на ВОМР за развитие на Община Брацигово и Община 
Кричим, както и всички мерки и подмерки, подходящи за прилагане на територията на двете общини по 
„Програмата за развитие на селските райони“ 2014-2020, ОПИК, НОИР, ОПРЧР и ОПОС. 
Интересът от страна на жителите на гр. Кричим към тези събития беше много голям.  

Събитията се проведоха на двете територии, както следва:  
1. Информационни дейности в населените места – информационни срещи, информационни дни и 
други събития за информиране по Дейност 1.1 Подготовка и провеждане на информационни 
кампании: 
- в гр. Кричим на 20.01.2017г. (петък) в сградата на Общинска администрация Кричим, гр. Кричим, 
пл. ”Обединение” № 3, зала № 21 от 09.00 часа 
- в с. Жребичко на 23.01.2017г. (понеделник) в сградата на Кметство Жребичко от 13:30 часа 
- в с. Козарско на 23.01.2017г. (понеделник) в сградата на Кметство Козарско от 16:00 часа 
- в с. Бяга на 23.01.2017г. (понеделник) в сградата на Кметство Бяга от 18:30 часа 
- в с. Равногор на 24.01.2017г. (вторник) в сградата на Кметство Равногор от 15:00 часа 
- в с. Розово на 24.01.2017г. (вторник) в сградата на Кметство Розово от 18:00 часа 

2. Еднодневна информационна среща/семинар за най-малко 20 участници по Дейност 1.3 
Информационни срещи/семинари: 
- в гр.Брацигово на 23.01.2017г. (понеделник) в сградата на Младежки дом, гр. Брацигово, ул. 
„Христо Смирненски” № 1 от 08:30 часа; 
- в с. Исперихово на 23.01.2017г. (понеделник) в сградата на Кметство Исперихово от 11:00 часа 

3. Еднодневна информационна конференция за най-малко 50 участници по Дейност 1.4 
Информационни конференции: 
- в гр. Кричим, община Кричим на 24.01.2017 год. (вторник) в сградата в сградата на Общинска 
администрация Кричим, гр. Кричим, пл. ”Обединение” № 3, зала № 21 от 09:00 часа 
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- в гр. Брацигово, община Брацигово на 24.01.2017 год. (вторник) в сградата на Младежки дом, гр. 
Брацигово, ул. „Христо Смирненски” № 1 от 12:00 часа. 

4. Еднодневна работна среща за консултиране подготовката на стратегията за най-малко 10 
участници: 
- в гр. Кричим, община Кричим на 25.01.2017 год. (сряда) в сградата в сградата на Общинска 
администрация Кричим, гр. Кричим, пл. ”Обединение” № 3, зала № 21 от 09:00 часа 
- в гр. Брацигово, община Брацигово на 25.01.2017 год. (сряда) в сградата на Младежки дом, 
гр.Брацигово, ул. „Христо Смирненски” № 1 от 12:00 часа. 

4.4. Обществено обсъждане на разработваната стратегия за ВОМР по Дейност 4.4. Обществено 
обсъждане: 
- в гр. Кричим, община Кричим на 26.01.2017 год. (четвъртък) в сградата в сградата на Общинска 
администрация Кричим, гр. Кричим, пл. ”Обединение” № 3, зала № 21 от 09:00 часа 
- в гр. Брацигово, община Брацигово на 26.01.2017 год. (четвъртък) в сградата на Младежки дом, 
гр. Брацигово, ул. „Христо Смирненски” № 1 от 13:00 часа. 

5. Еднодневна информационна среща за консултиране с местната общност за най-малко 20 
участници по Дейност 4.3 Информационни срещи, свързани с консултиране с местната общност 
- в гр. Кричим на 30.01.2017 год. (понеделник) в сградата на Общинска администрация Кричим, гр. 
Кричим, пл. ”Обединение” № 3, зала 21 от 09:00 часа 
- в гр. Брацигово на 30.01.2017 год. (понеделник) в сградата на Общинска администрация 
Брацигово, гр. Брацигово в сградата на Младежки дом, гр.Брацигово, ул. „Христо Смирненски” № 1 от 
14:00 часа 
- в с. Исперихово, община Брацигово 30.01.2017 год. (понеделник) в  сградата на Кметство 
Исперихово от 18:00 часа 
-  в гр. Брацигово на 06.02.2017 (понеделник) от 09:00 часа в сградата на Младежки дом, гр. 
Брацигово, ул. „Христо Смирненски” № 1 
- в гр. Кричим на 07.02.2017 (понеделник) от 13:00 часа в сградата на Общинска администрация 
Кричим, гр. Кричим, пл. ”Обединение” № 3, зала № 21 

6. Двудневно(или две еднодневни) за екипа на МИГ, вкл. представители на партньорите (за най-
малко 10 участници по Дейност 2.1. Обучение на екипа на МИГ, вкл. представители на партньорите 
-  в гр. Брацигово на 31.01.2017 (вторник)  09:00 часа - 18:00 часа в сградата на Младежки дом, гр. 
Брацигово, ул.”Христо Смирненски” № 1 
-  в гр. Брацигово на 01.02.2017 (сряда) 09:00 часа - 18:00 часа в сградата на Младежки дом, гр. 
Брацигово, ул. „Христо Смирненски” № 1 

7. Двудневно(или две еднодневни) за местни лидери (за най-малко 20 участници по Дейност 2.2. 
Обучение на местни лидери 
-  в гр. Брацигово на 02.02.2017 (четвъртък)  09:00 часа - 18:00 часа в сградата на Младежки дом, 
гр. Брацигово, ул. „Христо Смирненски” № 1 
-  в гр. Брацигово на 03.02.2017 (петък) 09:00 часа - 18:00 часа в сградата на Младежки дом, 
гр.Брацигово, ул. „Христо Смирненски” № 1 

8. Учредително събрание. 
- в гр. Брацигово на 06.02.2017 (понеделник) от 16:00 часа  в сградата на Младежки дом, гр. 
Брацигово, ул. „Христо Смирненски” № 1 


