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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 25.06.2014 г. и на 10.07.2014 г. в заседателна зала на Общински съвет
при Младежки дом гр. Брацигово от 16.00 ч. ще се проведат мултимедийни
презентации във връзка с изготвяне на стратегически планови документи
на Община Брацигово. На 18.07.2014 г. от 16.00 ч. в конферентна зала на
хотел „Стромон”гр. Брацигово ще се проведе заключителна конференция
под формата на кръгла маса, на която ще се дискутират резултатите от дейностите по проект: „Разработване на стратегически планови документи на
община Брацигово и въвеждане на правила за мониторинг и контрол на
политики„. Изпълнени са основните дейности на проекта:
Дейност №3 „Разработване и
въвеждане на правила и методики за
мониторинг, контрол и последваща
оценка при изпълнението на конкретни
политики от общината”. Основните
цели на изготвените правила и методики
са следните:
1. Създаване на прозрачност
2. Отчетност
3. Отговорност на управлението
4. Ефективност и ефикасност на
политиките.
Дейност №4 Актуализиране на
„План за енергийна ефективност” на
общината за периода 2014-2020 г.”
Плановете и програмите се разработват в
съответствие с националната стратегия за

енергийна ефективност. Основните цели
на ПЕЕ на община Брацигово са:
Основна цел 1: Подобряване на
средата за живот в общината чрез
ефективно използване на енергийните
източници;
Основна цел 2: Създаване на условия
за активизиране на икономическия живот
в общината;
Основна цел 3: Намаляване нивата на
замърсяване и достигане на установените
норми за вредни вещества в атмосферата.
Дейност №5 „Разработване на
Програма за ВЕИ /възобновяеми
енергийни източници/” за периода
2014-2020г. Програмата за насърчаване
използването на енергия от ВИ и
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биогорива за периода 2014-2024 г. е важен
инструмент за прилагането на държавната
енергийна и екологична политика на
общинско ниво. Основните резултати,
които трябва да бъдат постигнати след
реализацията на ОПНИЕВИ/Общинската
програма за насърчаване използването
на енергия от възобновяеми източници/
се изразяват в:
Намаляване на потреблението на
енергия от конвенционални горива и
енергия на територията на общината;
Повишаване
сигурността
на
енергийните доставки;
Разкриване на нови работни места на
територията на общината;
Намаляване на вредните емисии в
атмосферния въздух;
Повишаване на благосъстоянието
и намаляване на риска за здравето на
населението.
Извършеното
проучване
на
възможностите за използване на ВЕИ
на територията на Община Брацигово
показа, че най-перспективните източници
са:

Слънчевата енергия;
Биомасата;
Водната енергия.
Дейност №6: „Разработване на
общински план за развитие на Община
Брацигово за периода 2014-2020г.”
Целите на Община Брацигово през този
програмен период са:
Стратегическа цел 1: Развитие на
динамична
и
конкурентоспособна
икономика
Стратегическа цел 2:
Инфраструктурното
обезпечаване
на общината, съчетано с опазване на
околната среда
Стратегическа цел 3: Социално
развитие
Стратегическа цел 4: Повишаване
на
административния
капацитети
подобряване
на
териториалното
сътрудничество
По предложение на кмета на общината
изготвените програми и планове ще бъдат
приети от Общински съвет гр.Брацигово
през м. юни и м. юли.
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