УТВЪРДИЛ:
Д-Р ТЕНЬО ТЕНЕВ
Кмет на община Раднево

ЦЕЛИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-РАДНЕВО ЗА 2016 Г.
Цели за 2016 г.

1.Цел № 1
Осигуряване на
качествени и
достъпни
социални услуги
в община
Раднево, с цел
подобряването
на качеството на
живот,
максимална
самостоятелност
пълноценна
реализация и

Стратегичес
ка цел

1.Устойчиво
социално
включванеприоритетно
развитие на
услугите в
общността

Стратегичес
ки документ

1.Общинска
стратегия за
развитие на
социалните
услуги 20112016 годинаприета с
Решение №
941 на
Общински
съвет от
29.04.2011 г.

Дейности

срок

1. Развитие на
І–
приемната грижа ХІІ
по проект
„Приеми ме
2015” по ОП РЧР

Очакван резултат

1.Три приемни
семейства

Индикатор на изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние
1.Едно
приемно
семейство, по
приключилия
проект „И аз
имам
семейство”

Индикатор за
целево
състояние
1.Развитие на
приемната
грижа през 36
месечния
период на
проекта

грижа за
общностите в
риск.
2. Осигуряване
на средства от
общинския
бюджет за
целогодишна
работа на
Обществена
трапезария

І–
ХІІ

2.Целогодишно
осигуряване
на храна на лица и
семейства на
месечно
подпомагане по
реда и условията
на
чл. 9 от ППЗСП,
лица с доказана
липса на доходи и
близки, които да
се
грижат за тях,
самотно живеещи
лица и семейства,
получаващи
минимални пенсии
за осигурителен
стаж
и
възраст,пенсии за
инвалидност,
наследствени
пенсии; пенсии,
несвързани с

2.През 2016
година
Общината има
Договор за
предоставяне
на социалната
услуга
„Обществена
трапезария с
фонд
„Социална
закрила” за
периода
01.01.2016 гдо 30.04.2016
г.

2.Осигурени
средства от
Общинския
бюджет за
предоставяне
на услугата
за периода
01.05.2016г
до
31.12.2016 г.

трудова дейност;
скитащи и
бездомни
деца и лица.
3. Изпълнение на
дейностите по
годишния план
за интегриране
на ромите

І–
ХІІ

4.Изпълнение на
дейностите по
годишния план
за младежта

І–
ХІІ

3.Социално
3.Приет от
интегриране на
Общински
ромите в общината съвет годишен
план за
интегриране
на ромите.
4.Успешно
4.Приет от
прилагане на
Общински
младежки
съвет годишен
политики, чрез
план за
популяризирането младежта
на активното
европейско
гражданство на
младите хора в
общината и
прилагането на
дейности,
допринасящи за
социалната
интеграция на
младежите като
част от местната

3.Изпълнение
на дейностите
по плана

4.Изпълнение
на дейностите
по плана

общност, чрез
дефиниране на
техните проблеми
и
предизвикателства
и генериране на
конкретни
действия за
ефективното им
разрешаване.

Общинска
стратегия за
развитие на
социалните
услуги 2016-

5.
І–
Осъществяване
ХІІ
на превантивна
дейност на
територията на
общината с цел
намаляване на
противообществе
ните прояви на
малолетни и
непълнолетни

5.Чрез работата на
МКБППМН и
обществените
възпитатели

6.Управление и
обща
координация на
проект
„Независим

6. Изпълнение на
проекта, съгласно
Графика на
дейностите.

VIIXII

5.Брой
възпитателни
дела за първо
полугодие на
2015 г..- 3
Брой деца с
противообществени
прояви,
преминали
през
МКППМН- 4

5.Намаляване
броя на
възпитателните
дела и броя на
малолетните и
непълнолетните с противообществени
прояви с тежък
характер.

6.Изпълнение
на проекта,
съгласно
графика на
дейностите.

2020г.

ЦЕЛ № 2
Подобряване на
техническата и
социалната
инфраструктура,

1.Постигане
на
стабилност,
растеж и
развитие на

1.Общински
план за
развитие
2014-2020 г.

живот за
нуждаещите се в
община
Раднево” по
ОПРЧР 20142020г.,
процедура за
директно
предоставяне на
БФП №
BG05M9OP0012.002 „Независим
живот”.
7.Управление и
обща
координация на
проект
„Осигуряване на
топъл обяд в
община Раднево2016”

VIIXII

7.Изпълнение на
проекта, съгласно
графика на
дейностите.

7.Изпълнение
на проекта,
съгласно
графика на
дейностите.

1. Подготовка и
кандидатстване с
проектно
предложение
„Интегриран

I-II

1.Изготвено и
1.Липса на
подадено проектно готово
предложение чрез предложение
ИСУН.

1.Изготвено и
подадено
проектно
предложение.

чрез
организиране и
координиране
дейността по
подготовка и
изпълнение на
проекти на
община Раднево

община
Раднево
като
съвременна
европейска
община

воден проект за
изграждане на
ГПСОВ, град
Раднево” по
ОПОС 2014 –
2020 г., по
процедура за
директно
предоставяне на
финансова
помощ
BG16M1OP0021.008 – „Втора
фаза на проекти
за изграждане на
ВиК
инфраструктура,
чието
изпълнение е
стартирало по
ОПОС 2007-2013
г.“.
2.Подготовка и
II-III
кандидатстване с
проектно
предложение за
обзавеждане и
оборудване на

2.Реализиран
проект-обзаведен
и оборудван Дом
за стари хора в
Раднево

2.Проектът не
е изготвен

2.Изготвено и
подадено
проектно
предложение.

Дом за стари
хора в община
Раднево към
Фонд „Социална
закрила”, МТСП
3.Подготовка и
VI
кандидатстване с
проектни
предложения:
1.1.Ремонт и
реконструкция
на Централен
градски парк,
Пешеходна алея
в гр. Раднево и
спортна
площадка в с.
Сърнево;
1.2.Ремонт и
реконструкция
на читалище с.
Сърнево,
Културен дом с.
Полски Градец и
Културен дом с.
Трънково.
1.3.Реконструкци
яи

3.Ремонтирани
3.Няма
общински обекти – изготвени
подобрена
проекти
инфраструктура

3.Изготвени и
подадени 4
броя проектни
предложения.

рехабилитация
на общински
пътища в община
Раднево.
1.4.Асфалтиране
на предблокови
пространства и
ремонт на
тротоарни площи
в кв. Сакарски,
град Раднево;
Проектите са по
мярка
7.2Инвестиции в
създаването или
разширяването
на всички видове
малка по мащаби
инфраструктура”
по ПРСР 20142020г.
4.Изпълнение на XII
дейностите,
свързани с
Националната
програма за
енергийна
ефективност на

4.Наличие на
обновени и
енергоефективни
многофамилни
жилищни сгради.

4.В момента
тече
процедура за
обновяване на
седем
многофамилни сгради.

4.Брой
санирани
многофамилни
жилищни
сгради в края
на 2016 година

многофамилни
жилищни сгради
5.Управление и
отчитане на
проект
„Интегриран
воден проект за
изграждане на
ГПСОВ и
изграждане и
разширение на
ВиК мрежата на
град Раднево” по
ОПОС.
Общински
план за
развитие
2014-2020

6.Управление и
обща
координация на
проект
„Интегриран
воден проект за
изграждане на
ГПСОВ, град
Раднево” по
ОПОС 20142020г., по
процедура за
директно

II

5. Изпълнен
проект, съгласно
графика на
дейностите.

VIIXII

6.Изпълнение на
проекта, съгласно
графика на
дейностите.

5.В процес на
изпълнение

5.Изпълнени
дейности,
съгласно
указанията на
ОПОС.

6.Проекта е
изпълнен,
съгласно
графика на
дейностите

предоставяне на
финансова
помощ
BG16M1OP0021.008-Втора фаза.
Областна
стратегия за
развитие на
област Стара
Загора

7.Управление и
обща
координация на
проект
„Оборудване и
обзавеждане на
Дом за стари
хора в община
Раднево” към
фонд „Социална
закрила”, МТСП.

VIIXII

7.Изпълнение на
проекта, съгласно
графика на
дейностите.

7.Изпълнение
на проекта,
съгласно
графика на
дейностите.

8.Подготовка и
кандидатстване с
проектно
предложение
„Реконструкция
на водопроводна
мрежа в с.
Полски Градец,
община Радневоетап I към

VIIXII

8.Изпълнение на
проекта, съгласно
графика на
дейностите.

8.Изпълнение
на проекта,
съгласно
графика на
дейностите.

ПУДОС.
ЦЕЛ № 3
Публичност и
прозрачност при
приемането и
изпълнението на
Бюджет 2017 г. на
община Раднево

1.Откритост
и
прозрачност
на
финансовото
управление

1.Закон за
държавния
бюджет на
Република
България за
2016 год.
Закон за
общинските
бюджети.На
редба за
условията и
реда за
съставяне на
бюджетна
прогноза за
следващите
три години,
за съставяне,
приемане,
изпълнение
и отчитане
на бюджета
на община
Раднево;
Система за
управление

1.Създаване на
М.XI
ред за публично
обсъждане на
проектобюджета
с обществеността

1.Информираност
на гражданите за
целите на
бюджета,
обсъждания на
предложения и
мнения

1.Едно
обсъждане на
бюджет 2017 с
различни
целеви групи

1.Привличане
на по-широк
кръг от целеви
групи,
общественици
и граждани при
обсъждането
на бюджет
2017г.

и контрол на
бюджетния
процес.

2.Решенията на
Общинския съвет
за текущото
изпълнение на
бюджета да се
публикуват в
местния вестник
и на интернет
страницата на
Общината.
3.Решенията на
ОбС за
актуализирането
на бюджета да се
публикуват в
местната преса и
на интернет
страницата на
общината.
4.Всяко
тримесечие
обяснителната
записка за

Пери
одич
но

2.Публичност и
прозрачност при
приемането на
бюджета

2.Решенията
на Общински
съвет се
публикуват

2.Публикувани
са всички
решения на
ОбС за
текущото
изпълнение на
бюджета

3.Периодично

3.Публичност и
прозрачност при
отчитането на
бюджета

3.Всички
решения се
публикуват

3.Публикуване
на всички
решения на
ОбС за
актуализиранто на бюджета

IV
VII
X

4.Публичност,
прозрачност и
информираност на
гражданите за

4.Изпълнение
то на бюджета
се публикува
на интернет

4.Изпълнениет
о на бюджета
да е
публикувано

изпълнението на
бюджета да се
публикува на
интернет
страницата на
общината.
ЦЕЛ № 4
Оптимизиране на
управлението и
разпореждането с
общинската
собственост.
Повишаване на
приходите в
общинския
бюджет и
привличане на
инвестиции на
територията на
община Раднево

1.Повишаване на
приходите
от
управлението и
разпореждането с
общинска
собственост

1.Общински
план за
развитие
2014-2020г.
2.Наредба за
реда,
придобиване
управление
и
разпореждане с
2.Повишава- общинско
не на
имущество
инвестицион 3.Стратегия
ния интерес за
към
управление
общината
на
общинската
собственост
4.Годишна
програма за

1.Продължаване
на процеса на
доказване и
придобиване на
общинска
собственост,
която може да
бъде източник на
приходи в
общинския
бюджет през
следващите
години.
Уточняване на
земеделските
земи от
общинския
поземлен фонд и
актуването им
като общински
имоти.

31
деке
мври

изпълнението на
бюджета

страницата на
общината
всяко
тримесечие

на интернет
страницата на
общината
всяко
тримесечие.

1.Повишаване на
приходите от
общинска
собственост

1.Наличие на
имотиземеделски
земи по чл. 19
от ЗСПЗС,
които не са
актувани като
общинска
собственост.

1.Брой
актувани
имоти като
общинска
собственост

управление
и
разпореждан
е с имотиобщинска
собственост

2.Упражняване
31
на системен
деке
контрол върху
мври
събираемостта на
приходи от
наеми и такси за
ползване на
общинска
собственост и
предприемане на
мерки спрямо
нередовните
наематели и
ползватели,
неправомерно
ползване на земя,
помещения и
жилищаобщинска
собственост,

2.Повишаването
на приходите от
общинска
собственост

3.Приходи от
наеми, такси
за ползване на
общинска
собственост в
размер на
758 826 лв за
2015г

3.Запазване на
събираемостта
на приходите
през 2016
година

неправомерно
ползване на
общински
пасища, мери и
полски пътища,
на неправомерно
ползване на
терени, тротоари
и друга
общинска
собственост.
3.Инвентаризира 30.VI 3.Повишаване на
не на всички
инвестиционния
атрактивни
интерес в
свободни терени
общината.
и сгради на
територията на
общината,
предназначени за
отдаване под
наем, учредяване
право на строеж
и продажба.

3.Всяка
година до
31.01. на
текущата
година е
необходимо
да се изготви
Годишна
програма за
управление и
разпореждане
с имоти
общинска
собственост

3.Инвентаризи
ране и
подробно
представяни на
свободните
общински
имоти,
наименование
на имота,
местоположен
ие, адрес,
условия и ред
за наемане или
закупуване.

4.Стимулиране

4.Наличие на

4.Продължаван

XII

4.Подобряване

ЦЕЛ № 5
Подобряване
качеството на
атмосферния
въздух на
територията на
общината и
достигане на
нормите за
нивата на фини
прахови частици
и серен диоксид.
Опазване и
подобряване
качеството на
околната среда

1.Изпълнение
ангажименти
те на
общината по
Програма за
намаляване
на
замърсители
те и
достигане на
утвърдените
норми за
наличие на
вредни
вещества в
атмосферния

1.Програма
за
намаляване
на
замърсители
те и
достигане на
утвърдените
норми за
наличие на
вредни
вещества в
атмосферния
въздух в
община
Раднево

развитието на
рибовъдството,
чрез
преференциално
предоставяне на
водни обекти на
концесия/под
наем/ за
дългосрочно
ползване.

използваемостта
на общинските
водни обекти

водни обекти,
чиито чийто
договори за
концесия са
изтекли.

е на
процедурата за
предоставяне
на концесия на
водните
обекти.

1.Изпълнение на XII
мерките,
заложени в
Програмата за
намаляване на
замърсителите и
достигане на
утвърдените
норми за наличие
на вредни
вещества в
атмосферния
въздух. Контрол
върху дейностите
на
предприятията, с
цел намаляване

1.Снижаване на
нивата на SO2 и
фини прахови
частици в
атмосферния
въздух

1.На този
етап, поради
липса на
средства не е
актуализирана
Програмата за
управление на
КАВ. Няма
отчетени
превишения
през първото
шестмесечие
на 2015 г. на
SO2 над ПДК
по данни на
мобилната
измервателна

1.Намален
брой на дните с
превишения на
РМ10.

въздух в
община

на нивата на
фини прахови
частици и SO2

2.Изграждане на
система за
разделно
събиране на
биоразградими
отпадъци.

XII

2.Управление на
отпадъците,
разделно събиране
и третирането им
чрез
компостирането
им, съгласно
изискванията на
Закона за
управление на
отпадъците.

3.Изграждане на
система за
разделно
събиране на
опасни битови
отпадъци от
домакинствата
/бои и покрития,
градински
химикали, вкл.

XII

3.Екологосъобразно третиране на
опасните отпадъци
от домакинствата

станция.За
второто
шестмесечие,
данните все
още не са
представени.
2.Липса на
изградена,
съгласно
изискванията
площадка за
биоразградими отпадъци

3Липса на
изградена,
съгласно
нормативните
изисквания на
система за
разделно
събиране на
опасни битови
отпадъци от

2.Изградена
площадка за
биоразградими
отпадъци на
територията на
общината.

3.Изграждане
на закрита
площадка за
временно
съхранение на
опасни
отпадъци на
територията на
гр. Раднево и
сключване на

пестициди,
продукти от
автомобили,
химически
вещества и
препарати,
използвани в
домакинствата,
вкл.
дезинфектанти и
електронни
уреди, батерии,
живачни
термометри и
лекарствени
продукти.
4.Участие на
общината в
реализация на
проект
„Изграждане на
регионална
система за
управление на
отпадъцитерегион Стара
Загора

VII

4Управление на
отпадъците,
съгласно
изискванията на
европейските
стандарти и
закриване на
сметището в гр.
Раднево

домакинства

договор с
фирма,
лицензирана за
дейности с
опасни
отпадъци.

4.Липса на
депо за ТБО в
регион Стара
Загора

4.Изградено и
действащо
депо за ТБО в
регион Стара
Загора.

5.Актуализиране XII
на маршрутните
графици и
честотата на
извозване на
отпадъците,
обновяване на
съдовете за
отпадъци и
машинния парк.
6.Дейности,
XII
свързани с
овладяване
популацията на
безстопанственит
е кучетакастриране,
ваксинация,
маркиране.
7.Актуализиране XII
на вътрешната
нормативна
уредба в
областта на
опазването на
околната среда.

5.Оптимизиране
на
организационната
система по
сметосъбиране и
сметоизвозване

5.Наличие на
слабости в
системата на
сметосъбиране и
сметоизвозване

5.Усъвършенст
вана система
на сметосъбиране и сметоизвозване.

6.През м. XII e
сключен
договор с
лицензиран
ветеринарен
лекар за
обработка на
безстопанстве
ните кучета.
7.Регламентиране 7.Разработени
на условията и
са Програма
реда за управление за управление
на компонентите
на отпадъците
на околната среда в община
Раднево 20112020г. и
Програма за
намаляване

6.Намаляване
до минимум
популацията на
безстопанствените кучета в
общината.

6.Овладяване на
популацията на
безстопанствените
кучета на
територията на
общината.

7.Актуализира
ни Програма за
управление на
отпадъците на
община
Раднево20142020 година и
Програма за
намаляване

ЦЕЛ № 6
Администриране
на такса Битови
отпадъци.
Законосъобразност на
действията,
свързани с
планирането и
прогнозирането
на разходите в

1.Процедура
за
използване
на
средствата
от плансметка
„Чистота”

1. Навременно
започване на
работата по
изготвянето на
план-сметката

XXII

1.Предложение до
ОбС за приемане
на план-сметка за
определяне на
размера на такса
битови отпадъци

нивата на
замърсителите
и достигане на
установените
норми за
вредни
вещества в
района на
община
Раднево 20112013г. и План
за действие
към нея за
2014г.
Необходимо е
да се
актуализира.
1.В процес на
подготовка

нивата на
замърсителите
и достигане на
установените
норми за
вредни
вещества в
района на
община
Раднево

1.Приета от
ОбС плансметка Битови
отпадъци за
определяне на
размера на
такса битови
отпадъци

план-сметка
„Чистота”

ЦЕЛ № 7
Оптимизиране на
процедурите по
устройственото
планиране на
териториите,
съгласно ЗУТ-

Закон за
устройство
на
територията
и Наредбите
към него.
Наредба за

2.Точно и
правилно
определяне и
прогнозиране на
всички
необходими
разходи за
осъществяване
на дейност
„Чистота”
3.Осъществяване
на ефективен
контрол при
изпълнение на
дейностите при
разходване на
средствата от
план-сметка
„Чистота”
1.Провеждане на
процедури, във
връзка със
създаване,
обявяване и
одобряване на
кадастралния и

XXII

2.Законосъобразност при
планиране и
прогнозиране на
необходимите
разходи в плансметка „Чистота”

2.В процес на
подготовка

2.Дейностите
по изготвянето
на плансметката са
съобразени с
чл. 66, ал.1 от
ЗМДТ

I-XII

3.Спазване на
разписаната и
утвърдена
Процедура за
използване на
средства от плансметка „Чистота”

3.Дейностите
се изпълняват

3.Разходвани
средства
съгласно плансметката и
осъществен
ефективен
контрол на
дейностите

I-XII

1.Оптимизиране
на дейностите по
одобряването на
кадастралния и
подробно
устройствените
планове и техните

1.Процедурит
е са уточнени
и ясни.

1.Брой
одобрени
изменения на
устройствени
планове.Брой
съгласувани
устройствени

премахване
на
незаконните
строежи

създаване,
одобряване и
изменение на
устройствени
схеми и планове,
одобряване и
съгласуване на
инвестиционни
проекти

подробно
устройствени
планове и техни
изменения.

изменения

планове.Упраж
няване на
системен и
ефективен
контрол по
прилагане на
устройствените
планове

2.Извършване на
проверки за
законност на
строежите

I-XII

2.Не допускане на
строителство без
наличието на
строителни
планове,
разрешителни и
други документи,
съгласно
изискванията на
нормативните
документи

2.Наличие на
случаи на
незаконно
строителство

2.Брой
съставени и
връчени
констативни
актове на
нарушители.

1.Анализ на
състоянието през
2015 г. и анализ
на нуждата от
нови или

XII

1.Увеличаване
ефективността в
работата на
администрацията

1.Приключил
трети проект
за повишаване
администрати
вния

1.Брой
служители,
участвали в
обучения в
ИПА.

ЦЕЛ № 8
Повишаване на
административния капацитет
Внедряване на

1.Повишаване на
административния
капацитет и

1.Обща
стратегия за
електронно
управление в
Република

комплексното
административно
обслужване на
един по-висок
етап с цел
предоставяне на
качествени и
лесно достъпни
административни
услуги за
гражданите и
бизнеса

предоставяне на
висококачествени,
отговарящи
на
европейскит
е стандарти,
услуги за
гражданите.
Създаване на
възможност
за
предоставяне на всички
услуги на
гражданите
и бизнеса
през един
портал от
всяко място

България
2011-2015
Стратегия за
модернизира
не на
държавната
администрация
Наредба за
администрат
ивното
обслужване.
ЗИД на
Администра
тивно
процесуалния кодекс
Обща
стратегия за
електронно
управление в
Република
България
2011-2015 г.

алтернативни
услуги съгласно
НАО

2.Чрез уеб-сайта VII
на
Община
Раднево да се
направи
електронна
анкета с цел
измерване
удовлетвореност
та на гражданите
от
предоставяните
услуги

капацитет на
администраци
ята.

2.Получаване на
информация за
удовлетвореността
на гражданите и
юридическите
лица от
предлаганите
административни
услуги.

2.В момента
на сайта има
качени
технологични
карти и
заявления за
предоставяне
на услуги от
ЦУИГ за гише
№2 и 3.

2.Предоставяне
на възможност
да се качат на
сайта
заявления за
поне още 10
вида услуги.

3.Внасяне на
XII
корекции в
технологичните
карти на
предоставяните
от общината
административни
услуги,
обвързани с
НАТЦУ.

3.Намаляване на
времето, усилията
и разходите за
извършване на
административнит
е услуги.
Повишаване
ефективността в
работата на
администрацията.

3.Необходимост от
актуализиране
на
технологични
те процеси
при
предоставяне
на
администрати
вните услуги

3.Актуализира
ни
технологични
карти за
предоставяните
административ
ни услуги

4.Инсталиране на XII
ЛБД „Население”
и НБД
„Население” в
кметствата и две
кметски
наместничества.

4.Подобряване на
административното обслужване на
населението

4.Седем от
кметствата
разполагат с
модула на ПП
АКТОПИС и
ЛБД
„Население” и
НБД
„Население”

4.Петнадесет
кметства с
възможност да
работят
директно с
Общинска
администрация
чрез
електронни
пощи или
скайп.

5.Създаване на
профил на
Общината и
публикуване на

6.Публичност на
регистри и
информация от
Общината

6.Няма
изграден
профил

7.Осигуряване
на достъп на
информация от
общината за

VIIIXII

информация в
Портала
„Отворени
данни”

ЦЕЛ № 9
Осигуряване на
ефективност при
разходване на
бюджетните и
извънбюджетните
средства, както и
на средствата,
свързани с
извършването на
определени в
Закона за
обществени
поръчки
дейности с
обществено
значение в
съответствие с
принципите
публичност и
прозрачност;своб

1.Повишаван
е на
ефективност
та при
разходването на
бюджетни и
извънбюдже
тни средства

1.Закон за
обществените поръчки и
Вътрешни
правила за
възлагане на
вътрешни
поръчки в
община
Раднево

физически и
юридически
лица.

1.Актуализация
I-XII
на Вътрешните
правила
за
възлагане
на
обществени
поръчки,
при
промяна
на
нормативната
уредба,
регламентираща
възлагането им.

1.Ефективност при
разходването на
бюджетните и
извънбюджетни
средства.

1.Разработване на проекти
за изменение
на
нормативни
документи,
регламентира
щи
възлагането
на
обществени
поръчки.

1.Актуализира
ни и утвърдени
Вътрешни
правила за
възлагане на
обществени
поръчки, в
съответствие с
промените в
нормативните
актове.

2.Повишаване на Посквалификацията тояна служителите нен
от
дирекция
„Обществени
поръчки”
по
прилагане
на

2.Подобряване на
организацията на
дейностите по
планиране,
стартиране и
провеждане на
процедури по

2.Наличие на
пропуски при
подготовката
и
стартирането
на процедури
по ЗОП.

2.Служителите
са преминали
обучение,
познават добре
промените в
нормативните
документи и ги

одна и лоялна
конкуренция;
равнопоставеност
и недопускане на
дискриминация.

Изготвил:
Д. Делев
Секретар на община Раднево

разпоредбите на
ЗОП.

ЗОП.

3.Публикуване
Посна
тоязадължителната
нен
информация за
обществените
поръчки
в
електронната
страница
на
Община РадневоПрофил
на
купувача
в
съответствие
с
изискванията на
ЗОП.

3.Осъществяване
на ефективен
контрол по
изпълнението на
сключените
договори за
възлагане на
проектиране,
строителство,
доставки и услуги.

прилагат на
практика.
3.На
електронната
страница на
общината
редовно се
публикува
задължителна
та
информация
за възлагането
на
обществените
поръчки.

3.Да се
предостави
пълен достъп
по електронен
път до
документацията за участие в
процедурите
по ОП на
електронната
страница на
Общината.

