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ПРОЕКТ” РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАНОВИ ДОКУМЕНТИ НА 

ОБЩИНА БРАЦИГОВО И ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРАВИЛА ЗА МОНИТОРИНГ И 
КОНТРОЛ НА ПОЛИТИКИ”

ОДОБРЕН ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС I „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”, 
ПОД ПРИОРИТЕТ 1.3 „ЕФЕКТИВНА КООРДИНАЦИЯ И ПАРТНЬОРСТВО 

ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОЛИТИКИ”, БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ 
BG051PO002/13/1.3-07 НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН 

КАПАЦИТЕТ”

 
ИНФОРМАЦИОНЕН ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ 
№13-13-77/12.11.2013 г.

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА БРАЦИГОВО

Този документ е създаден в рамките на проект :” РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАНОВИ ДОКУМЕНТИ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО И 
ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРАВИЛА ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА ПОЛИТИКИ”,който се  осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма “Административен капацитет”,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по договор № 13- 13-
77/12.11.2013 г. ,Приоритетна ос І „Добро управление”, под приоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване 
и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07. цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи 
от община Брацигово и при никакви обстоятелства не може да се счита, ч е този документ отразява официално становище на 
Европейския съюз и Управляващия орган.

 На 17.03.2014г.  бе подписан Договор № Д-44/17.03.2014г., между Община Брациго-
во, като възложител и „Приватсистем”ООД,  като участник в процедура за възлагане 
на обществена поръчка по ЗОП с обект: Разработване на стратегически планови до-
кументи на община Брацигово и въвеждане на правила за мониторинг и контрол на 
политики по обособени позиции:

    Обособена позиция 1: „Разработване и въвеждане на правила и методики за мо-
ниторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от 
общината”. 

    Обособена позиция 2: „Актуализиране на „План за енергиина ефективност” на 
общината”.

    Обособена позиция 3: „Разработване на Програма за ВЕИ/възобновяеми енергий-
ни източници”.

  Обособена позиция 4: „Разработване на общински план за развитие за периода 
2014-2020г. по проект: ” Разработване на стратегически планови документи на Общи-
на Брацигово и въвеждане на правила за мониторинг и контрол на политики”.

Срокът за изпълнение на услугата е шестдесет календарни дни от подписване на 
договора
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