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Инвестиции в хората

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
№13-13-77/12.11.2013 г.
БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА БРАЦИГОВО
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”

На 18.07.2014 г. от 16.00 ч. в конферентна зала на хотел „Стромон”гр. Брацигово
се проведе заключителна пресконференция под формата на кръгла маса, на която се
дискутираха резултатите от дейностите по проект: „Разработване на стратегически
планови документи на община Брацигово и въвеждане на правила за мониторинг и
контрол на политики. Продължителността на проекта е 9 месеца. Датата на приключване е 12.08.2014 година. С реализирането на дейностите по проекта се осигуриха
предпоставки за разработване и реализация на основните стратегически документи за устойчиво развитие на община Брацигово през следващия програмен период.
Без тези документи община Брацигово не би могла да кандидатства по оперативните
програми които ще бъдат отворени през следващия програмен период.
Постигна се и очаквания резултат залегнат в проекта, а именно 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. Реализирането на проекта не би могло да се осъществи без подкрепата на Общински съвет гр. Брацигово с взетите от него решения за финансиране.

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.

