ДОГОВОР С РЕГ. № 13-13-77 ОТ 12.11.2013 Г.
Приоритетна ос: І „Добро управление”
Подприоритет: 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и
провеждане на политики”
Бюджетна линия: BG051PO002/13/1.3-07
Наименование и седалище на бенефициента: Град Брацигово, обл. Пазарджик,
ул. “Атанас Кабов” № 6А
Място на изпълнение на проекта: Република България
Наименование на проектното предложение: „РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПЛАНОВИ ДОКУМЕНТИ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО И ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРАВИЛА ЗА
МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА ПОЛИТИКИ.”

Размер на предоставената БФП (Обща стойност на проекта) : 73 213.60 лева
Период за изпълнение: 9 месеца
Основни дейности и индикатори за изпълнение на проекта:
Период за изпълнение

9 (брой месеци)

Партньор(и)

неприложимо

Обща цел
Цели на
проекта
Специфични
цели

Подобряване на процеса на разработване и прилагане на
политики в партньорство и координация с всички
заинтересовани страни.
Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на
изпълнението на общински политики.
Разработване на планови стратегически документи на община
Брацигово
Общинска администрация община Брацигово;

Целева(и) група(и)

Общински съвет на община Брацигово
Структури на гражданското общество.

Очаквани резултати

Превръщането на община Брацигово в модерна
администрация в услуга на гражданите и бизнеса, прилагаща
съгласувани и ефективни политики за изпълнението на общи
за държавата и за общината цели.
Наличие на всички необходими предпоставки за разработване
и реализация на основните стратегически документи за
устойчиво развитие на общината.Тези основни резултати се
реализират чрез описаните по-долу дейности.

Дейност №1 „Организация и управление на проекта”;
Основни дейности

Дейност №2 „Изготвяне на технически задания и тръжни
документации и провеждане на тръжни процедури за избор на
изпълнители на дейностите по проекта”;
Дейност №3 „Разработване и въвеждане на правила и

методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при
изпълнението на конкретни политики от общината”;
Дейност №4 „Актуализиране на „План за енергийна
ефективност” на общината”;
Дейност №5 „Разработване на Програма за ВЕИ/
възобновяеми енергийни източници/”;
Дейност №6 „Разработване на общински план за развитие за
периода 2014-2020г.”;
Дейност №7 „Разработване на електронен информационен
бюлетин за информиране относно политиките, провеждани от
общинската администрация”.
Дейност №8 „ Информация и публичност”

Вид

Индикатор

За резултат

Общинска
администрация,
въвела
разработени
правила за
мониторинг на
изпълнението на
политики

За
изпълнение
За
изпълнение

За
изпълнение

1
2

Разработени
програми и
анализи към тях
Разработени
общински
планове
Организирани и
проведени
конференции,
дискусии ,
кръгли маси

Мерна
единица

База (начална
стойност към1
.......)

Стойност,
Обща
получена само
стойност на
като резултат от индикатора2
изпълнението на
проектното
предложение

1
Бр.

1

Бр.

2
2

Бр.

1

1

Бр.

3

3

Попълва се от кандидата, в случай, че е налице базова стойност по конкретния индикатор. Пример:
Тук се посочва общата стойност от колони 4 и 5

За
изпълнение

Мерки за
информиране
относно
политикитеинформационни
бюлетини

Бр.

1

1

Дейност

Дейност №1
„Организац
ия и
управление
на проекта”.
Дейност №2
„Изготвяне
на
технически
задания и
тръжни
документац
ии и
провеждане
на тръжни
процедури
за избор на

Специфични Очаквани
цели
резултати

1. Преглед на
документална
та готовост
на проекта
2. Изготвяне
на
документите,
по отчитане
на
Изготвяне на
тръжни
задания и
провеждане
на тръжни
процедури

Пряко води
доспецифичн
Дейност №3 и цели а
„Разработва именно: Да се
укрепи
не и
капацитетът
въвеждане
на правила и на местната
методики за власт и
мониторинг, структурите
на
контрол и
последваща гражд.общест
во за разраб.
оценка при
стратегическ
изпълнениет
и документи
о на
и прилагане
конкретни
политики от на ефективни
общината”. и политики .
2. Да се
подобри
Дейност №4 координация
Подобряване
„Актуализи координация
ране на
та,
„План за
информирано
енергийна
стта и
ефективност капацитета на

Успешно
приключен
проект

Изготвени
тръжни
задания
Избрани
изпълнители
по проекта

Разработени
и въведени
правила за
мониторинг
на
изпълнениет
о на
конкретни
политики.

Индикатори
за
изпълнение/
резултат

Мерна
единица
на
индикатор
а

Целева
стойност на
индикатора

Източници на
информация
за
индикаторите

Приетите от
УО отчети за
изпълнение
дейностите
по проекта

Брой

4

Уведомителни
писма от УО на
ОПАК

Налични:
тръжни
документаци
и задания
Подписани
договори

Доклад за
изготвената
система за
мониторинг
и контрол

Разработен
актуализиран
Наличен
План за
План за ЕЕ
енергийна
ефективност

Документацият
а на проекта
Тръжни
документации,
договори с
избрания
изпълнител,
приемопредавателни
протоколи.

Брой

6

Брой

5

Брой

1

Документацият
а на проекта

Брой

1

Документацият
а на проекта

Дейност №5
„Разработва
не на
Програма за
ВЕИ/
възобновяем
и енергийни
източници/”
.

Подобряване Разработена
координация Програма за
та,
ВЕИ
информирано
стта и
капацитета на
целевите
групи

Налична
Програма за
ВЕИ

Брой

1

Документацият
а на проекта

