ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Цели на администрацията за 2012 г.
Наименование на администрацията: община Раднево, област Стара Загора

1
Цели за 2012 г.

1.Цел № 1
Осигуряване на
качествени и
достъпни
социални услуги
в община
Раднево, с цел
подобряването
на качеството на
живот,
максимална
самостоятелност
пълноценна
реализиция и
грижа за
общностите в
риск.

2
Стратегичес
ки цели

1.Устойчиво
социално
включванеприоритетно
развитие на
услугите
в
общността

3
Стратегичес
ки документ

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

4
Дейности

5
Срок
/месе
ц през
2012
г./

6
Очакван
резултат

1.Изготвяне на I-XII
проект за
преустройство
и изграждане
на Център за
обществена
подкрепа в
старата част на
сградата на Битовия комбинат

1.Разкриване
на социални
услуги за
необхванати
целеви групи.

2.Развитие на
приемната грижа по проект
„И аз имам
семейство по
ОП РЧР, схема
за директно
предоставяне

2.Популяризи
ране и
развитие на
услугата

I-XII

7
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние
1.Не се
предлага
услугата
Център за
обществена
подкрепа

Индикатор за
целево
състояние
1.Изграден
Център за
обществена
подкрепа

2.През 2011г.в
Изпълнение на
Общинския
план за
приемната грижа има едно
настанено
дете в

2.Провеждайне на
информацион
на кампания
и
настаняване
на две деца в
приемни

на
безвъзмездна
финансова
помощ
„Приеми ме”
3.Осигуряване
на средства от
общинския
бюджет за
целогодишна
работа на Обществената
трапезария.

I-XII

3.Целогодишн
о 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 възраст,
пенсии за ин-

приемно
семейство.

семейства.

3.През 2012
година
общината има
Договор за
предоставяне
на социалната
услуга
„Обществена
трапезария с
фонд
„Социална
закрила” за периода
01.01.2012 гдо 30.04.2012
г.

3.Осигурени
средства от
Общинския
бюджет за
предоставяне
на услугата
за периода
01.05.2012г
до
31.12.2012 г.

валидност,
наследствени
пенсии, пенсии,несвърза
ни с трудова
дейност;скита
щи и
бездомни
деца и лица.

4.Изготвяне на
План за
достъпна
среда в
община
Раднево

VI

4.Осигуряване на достъп
до
обществени
сгради, улици,
тротоари,
паркинги и др.

4.Липса на
достъп за лица
с инвалидни
колички до
всички
обществени
сгради,
включително
училища и
детски
заведения

4.Изготвен
план за
достъп до
обществени
сгради,
улици,
тротоари и
паркинги.
Кандидатства
не за
осигуряване
на средства
от общинския
бюджет или
други донори
за
изграждане
на достъпна

среда в града

ЦЕЛ № 2
Кандидатстване
с проектни
предложения за
получаване на
финансова
помощ по

ПОСТИГАНЕ
НА СТАБИЛНОСТ,
РАСТЕЖ И
РАЗВИТИЕ
НА ОБЩИНА
РАДНЕВО
КАТО

1.Общински
план за
развитие на
община
Раднево
2007-2013 г.

5.Разширяване
възможностите
за ползване на
безплатни
интернет
услуги в
читалища на
общината чрез
кандидатстван
е по проект
„Глобални
библиотеки

XII

5.Възможност
по-широк кръг
от жителите
на общината
да ползват
безплатни
интернет
услуги

5.В момента
на
разположение
на
посетителите в
читалищата са
13 работни
станции за
потребители
на услугата.

5.Увеличен
брой на
работните
станции за
потребители
на интернет
услуги в
читалищата

6.Проектиране
на обект Къщамузей „Гео
Милев”Раднево

XII

6.Включване
на Къщамузей „Гео
Милев” в
инвестиционната
програма на
общината
през 2013г.

6.Няма
изготвен
проект на
Къща-музей
„Гео Милев”

6.Готов
проект на
обект Къщамузей „Гео
Милев”

1Изготвено и
подадено
проектно
предложение

1.Проектното
предложение е
в процес на
подготовка

1.Един брой
изготвен и
подаден
проект

1.Разработване на проектно
предложение
„Интегриран
воден проект
за изграждане
на ГПСОВ и

20.II

национални и
европейски
програми.

ЦЕЛ № 3
Управление и
обща

С Ъ В Р Е МЕ ННА
ЕВРОПЕЙСКА
ОБЩИНА

ПОСТИГАНЕ
НА СТАБИЛНОСТ,
РАСТЕЖ И

изграждане и
разширение на
В и К мрежата
на град
Раднево по
ОПОС

1.Договори за
БФП,
заповеди за

2.Разработване на два бр.
проектни
предложения
по проект
„Красива
България” към
МТСП.

15.II

2.Изготвени и
подадени два
броя проектни
предложения

2.Проектните
предложения
са в процес на
подготовка

2.Два броя
изготвени и
подадени
проекти

3.Разработване на проектно
предложение
по ос I на
ОПРР

XII

3.Изготвено и
подадено
проектно
предложение

3.Предстоящо
отваряне на
схема за БФП

3.Един брой
изготвен и
подаден
проект

4.Разработване на проекти в
партньорство с
външни
организации

XII

4.Изготвени и
подадени
проектни
предложения

4.Предстоящо
отваряне на
схеми.

4.Изготвен и
подаден
проект

1.Управление и XII
обща
координация

1.Изпълнение
на проекта,
съгласно

1.В процес на
изпълнение

1.Изпълнени
дейности,
съгласно

координация на
проекти,
получили БФП

РАЗВИТИЕ
НА ОБЩИНА
РАДНЕВО
КАТО
С Ъ В Р Е МЕ ННА
ЕВРОПЕЙСКА
ОБЩИНА

сформиране
на
управленски
екипи.

на проект „Нов
живот за
миналото”

графика на
дейностите

2.Управление и X
обща
координация
на проект
„Подкрепа за
достоен живот”

2.Изпълнение
на проекта,
съгласно
графика на
дейностите

2.В процес на
изпълнение

2.Изпълнени
дейности,
съгласно
графика

3.Управление и XII
обща
координация
на проект
„Изграждане на
ЦНСТ-гр.
Раднево

3.Изпълнение
на проекта,
съгласно
графика на
дейностите

3.В процес на
изпълнение

3.Изпълнени
дейности,
съгласно
графика

4. Управление
XII
и обща
координация
на проект „НОВ
ИЗБОР,
РАЗВИТИЕ И
РЕАЛИЗАЦИЯ”

4.Изпълнение
на проекта,
съгласно
графика на
дейностите

4.В процес на
изпълнение

4. Изпълнени
дейности,
съгласно
графика

5. Управление
и обща
координация
на проект „И
АЗ ИМАМ

5.Изпълнение
на проекта,
съгласно
графика на
дейностите

5. В процес на
изпълнение

5. Изпълнени
дейности,
съгласно
графика

XII

графика

СЕМЕЙСТВО”

ЦЕЛ № 4
Публичност и
прозрачност при
приемането и
изпълнението на
бюджет 2012г. на

1.Откритост и
прозрачност
на
финансовото
управление

6. Управление
и обща
координация
на проект
“ОСИГУРЯВАН
Е НА
СЪВРЕМЕННА
ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА
ЗА ДЕЦА И
УЧЕНИЦИ В
ОБЩИНА
РАДНЕВО,
ЧРЕЗ
ПРИЛАГАНЕ
НА МЕРКИ ЗА
ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ В
ОБЩИНСКА
ОБРАЗОВАТЕ
ЛНА
ИНФРАСТРУК
ТУРА”
Закон за
1.Създаване
държавния
на ред за
бюджет на РБ публично
за 2012 г.
обсъждане на
Закон за
проектобюджеобщинските
та с различни

XII

6.Изпълнение
на проекта,
съгласно
графика на
дейностите

6. В процес на
изпълнение

Януа
ри

1.Информира Бр.
ност на
обсъждания
гражданите за през 2011г.-11
целите на
бюджета,
обсъждане на

6. Изпълнени
дейности,
съгласно
графика

Бр.
обсъждания
през 2012г.не по-малко
от 11

община Раднево

бюджети.
Наредба за
съставянето,
изпълнението
и отчитането
на общинския
бюджет;
Система за
управление и
контрол на
бюджетния
процес.

целеви групи.

предложения
и
мнения;покани към
различни
целеви групи.

2.Решенията
на Общинския
съвет за
текущото
изпълнение на
бюджета да се
публикуват в
местния
вестник и на
интернет
страницата на
общината.

I-XII

2.Публичност
и прозрачност
при
изпълнение
на бюджета.

2.Решенията
на Общ. съвет
се публикуват
на интернет
страницата

2.Всички
решения на
Общ. съвет
за
изпълнението
на бюджета
са
публикувани
на интернет
страницата
на общината.

3.Решенията
на Общ. съвет
за
актуализирането на Бюджета
да се
публикуват в
местния
вестник и на
интернетстраницата на
Общината.

IV
VII
XII

3.Публичност
и прозрачност
при отчитане
изпълнението
на бюджета.

3.Решенията
се публикуват
в местната
преса и на
интернетстраницата на
Общината

3.Всички
решения на
Общ. съвет
за
актуализиране на
бюджета се
публикуват
на интернетстраницата
на Общината.

ЦЕЛ№5
Оптимизиране
управлението и
разпореждането
с общинската
собственост.Повишаване
приходите в
общинския
бюджет и
привличане на
инвестиции на
територията на
община Раднево

1.Повишаване на
приходите от
управлението
и
разпореждането с
общинско
имущество.
2.Повишаване на
инвестиционния интерес
към
Общината.
Развитие на
малките и
средни
предприятия,
повишаване
на трудовата
заетост.

1.Общински
План за
развитие
2007-2013г.
2.Наредба за
реда,
придобиването
управление и
разпореждан
е с общинско
имущество.

3.Стратегия
за
управление
на
общинската
собственост
4.Годишна
програма за
управление и
разпореждан
е с имотитеобщинска
собственост.

1.Актуализиране на
вътрешната
нормативна
уредба в
областта на
управлението
на общинската
собственост.

31.III.

1.Регламенти
ране на
условия и ред
за
придобиване,
управление и
разпореждане
с общинска
собственост в
съответстие с
промените в
Закона за
общинската
собственост.

1.Разработва
се проект за
изменение на
Наредбата за
реда за
придобиване,
управление и
разпореждане
с общинско
имущество.

1.Изменена и
утвърдена
Наредба за
реда за
придобиване
и
разпореждан
е с общинско
имущество

2.Продължава- 31.XII
не процеса на
идентификация
, доказване и
придобиване
на общинска
Собственост,
която може да
бъде източник
на приходи в
общинския
бюджет през
следващите
години.Уточняване на
земеделските

2.Повишаване
на приходите
от
собственост

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

2.Актуване на
имотите като
общинска
собственост

земи от
общинския
поземлен фонд
и актуването
им като
общински
имоти.
3.Упражняване 31.XII
на системен
контрол върху:
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
жилища –
общинска
собственостнеправомерно
ползване/разор

3.Прекратява
не на
неправомерно
ползване на
общинска
собственост и
имущество.По
вишаване на
приходите от
собственост.

3.Приходи от
наем на
общинска
собственост
към
30.12.2011г. в
размер на
370 000 лв.

3.Повишаване
събираемостта на
приходите от
общинска
собственост с
15 %

аване/ на
общински
пасища, мери и
полски пътища
в землищата
на селата в
общината.
4.Закупуване
на свободни
терени и
сгради, смяна
на
предназначени
ето на
земеделски
земи с цел
привличане на
инвестиции.
Преобразуване
от публична
общинска
собственост в
частна
общинска
собственост
сгради,
престанали да
имат
предназначени
ето на
публична

31.XII

4.Повишаване
на
инвестиционния интерес и
развитие на
малките и
средни
предприятия.

4.Намаляване
на общинския
поземлен
фонд в
резултат на
продажбите на
земи,
необходими за
разширяването на минните
работи в Мини
„Марица-изток”

4.Проучване
на пазара на
имоти с цел
закупуване на
атрактивни
имоти.
Извършване
на анализ на
общинските
имоти и
определяне
на
възможности
те за
преобразуван
е от публична
общинска
собственост в
частна
общинска
собственост
сгради,
престанали
да имат

собственост, с
цел
дългосрочно
отдаване под
наем или
ползване.
5.Инвентаризи
ране и
картотекиране
на всички
атрактивни
свободни
терени и
сгради на
територията на
общината,
предназначени
за отдаване
под наем,
учредяване на
право на
строеж и
продажба.
Имотите да се
представят с
цялостното им
описание на
уебстраницата
на община
Раднево.

предназначен
ието на
публична
собственост.

30.VI.

5.Повишаване
на
инвестиционн
ия интерес.

5.Няма
изготвена
картотека на
свободните
общински
имоти

5.Картотекиране и
подробно
представяне
на
свободните
общински
имоти на уебстраницата
на Общината
Наименование на имота,
местоположе
ние,адрес,
снимков
материал,
описание на
всички
характеристи
ки на терена,
сградата,
както и на
техните
предимства,
описание на

довеждащата
инфраструкту
ра, условия и
ред за
наемане или
закупуване.
6.Увеличаване 31.XII
на
относителния
дял на
трайните
насаждения и
въвеждане на
нови масиви
чрез
преференциал
но
предоставяне
на общински
терени под
наем.
Стимулиране
развитието на
рибовъдството,
чрез
преференциал
но
предоставяне
на водни
обекти под
наем за

6.Повишаване
на трудовата
заетост.
Разширяване
обхвата на
заетите лица
и
подобряване
използваемостта на
общинските
водни обекти

6.Нисък дял на
земеделските
земи, засети с
трайни
насаждения.
Наличие на
водни обекти,
които не са
отдадени под
наем.

6.Изготвяне
на анализ на
общинските
имоти и
определяне
на такива за
отглеждане
на трайни
насаждения.

дългосрочно
ползване.

ЦЕЛ № 6
Подобряване
организацията на
дейностите по
стартиране и
провеждане на
процедури за
възлагане на
обществени
поръчки, с цел
създаване на
условия за
законосъобразно
и ефективно
разходване на
бюджетните
средства.

1.Законосъоб
разно и
ефективно
разходване
на
бюджетните
средства.
2.Публичност
и
прозрачност
в дейностите
по
планиране,
провеждане и
възлагане на
обществените поръчки в
община
Раднево„

1.Закон за
обществените поръчки
2.Вътрешни
правила за
възлагане на
доставки на
стоки, услуги
проектиране
и
строителство

1.Определяне
на ясни
регламенти за
отговорността
и
задълженията
на
длъжностните
лица при
изпълнението
на дейностите
по стартиране
и провеждане
на процедури
за възлагане
на
обществените
поръчки.Подоб
ряване на
взаимодействи
ето между
дирекциите в
общинска
администрация
във връзка със
стартирането и
провеждането
на процедури

17.II.

1.Създаване
на по-добра
организация
за
законосъобра
зно и
ефективно
разходване
на
бюджетните
средства.

1.Няма ясни
регламенти за
отговорността
на
служителите
при
изпълнението
на дейностите
по стартиране
и провеждане
на процедури
за възлагане
на обществени
поръчки.

1.Изготвяне и
внасяне на
проект за
промяна на
вътрешните
правила за
възлагане на
доставки на
стоки, услуги,
проектиране
и
строителство

за възлагане
на обществени
поръчки.

2.Актуализиран 17.II.
е на
вътрешните
правила за
възлагане на
доставки на
стоки, услуги,

2.Осигуряван
е спазване на
основните
принципи на
ЗОП, както и
да се
гарантира
успешното
изпълнение
на
възложените
поръчки.

2.Вътрешните
правила за
възлагане на
доставки на
стоки, услуги,
проектиране и
строителство
не са
актуализирани
с последните
промени на
Закона за
обществените
поръчки.

2.Изготвяне
на
Проект за
промяна на
вътрешните
правила за
възлагане на
доставки на
стоки, услуги,
проектиране
и
строителство.

3.Осъществява
не на
ефективен
контрол за
изпълнение на
подписаните
договори за
възлагане на
обществени
поръчки.
Оценка на
фирмите-

3.Гарантиране качествено
изпълнение
на
възложените
дейности и
икономично
изразходване
на
бюджетните
средства.

3.Недостатъчно ефективен
контрол за
изпълнение на
подписаните
договори за
възлагане на
обществени
поръчки.

3.Изготвяне
на списък с
фирмиизпълнители
на договори
за възлагане
на доставки
на стоки,
услуги,
проектиране
и
строителство.

31.XII
.

изпълнители
на договори за
възлагане на
доставки на
стоки, услуги,
проектиране и
строителство.

ЦЕЛ № 7
Продължаване
процеса на
модернизация на
администрацията
за предоставяне

Модерно
административно
обслужване на
гражданите.

Еуправлението
-политики,
стратегии,
референтни
модели за

Списъкът
следва да
съдържа и
оценка за
изпълнението
на
възложената
дейност.

4.Публикуване
на
информацията
за
обществените
поръчки на
електронната
страница на
община
Раднево

31.XII

4.Осигуряване на
достъпност,
публичност и
прозрачност
на процедури
за възлагане
на
обществени
поръчки

4.Информация
та за
обществените
поръчки не се
обявява на
електронната
страница на
община
Раднево.

4.Обявяване
и
предоставяне
на пълен
достъп по
електронен
път до
документация
та за участие
в
процедурата
на
електронната
страница на
община
Раднево.

1.Въвеждане
на
информационни продукти
като основно
средство за

I—XII

1.Подобряване на
местното
самоуправлен
ие и
предоставяне

1.Липса на
програмни
продукти в
големите
кметства на
общината.

1.Свързване
на четири
големи
кметства от
общината с
ЛБД, с цел

на качествени
услуги на
гражданите
5.1.Модерно
административн
о обслужване на
гражданите

Реализиране
правото на
гражданите
на
добро
управление и
добра
администрация

въвеждане на
унифицирани
инструменти
за
моделиране
на
администрати
вни процеси и
услуги.
Стратегия за
модернизира
не на
държавната
администрац
ия

комуникация
при
взаимодействи
ето с
гражданите,
ползватели на
услуги и
общината, като
основен
доставчик на
административ
ни услуги на
територията на
общината.

2.Обучение на
администрация
Наредба за
та за работа с
администрати нови
вното
информационобслужване и ни и
национална
комуникационпрограма за
ни технологии
превенция и
противодейст
вие на
корупцията
2.Предоставяне на нови
видове
административ
ни услуги

на качествени
услуги от
местната администрация

предоставяне
на услуги по
електронен
път.

I-XII

2.Включване
на
предоставяни
те
администрати
вни услуги в
деловодната
информацион
на система
АКСТЪР

2.Липса на
капацитет за
работа с
информационн
и технологии

2.Персонално
обучени
служители за
работа с
новите
информацион
ни
технологии

VI

2.Подобряване качеството
на
предлаганите
администрати
вни услуги

2.Към момента
се предлагат
123
административ
ни услуги

2.Предлагане
на 127
администрати
вни услуги

3.Проучване и
внедряване на
добри практики
в работата на
администрацията

7.1.Реализиране
правото на
гражданите на
добро
управление и
добра
администрация

I-XII

1..Създаване
на линк „Пиши
на Кмета”/ за
добри
предложения и
видяни
нередности в
града/

VI

2.Създаване
на линк
„Електронни
анкети” за
значими
обществени
проблеми

III

3.Осигуряван
е на
възможност
за прилагане
на открито
управление
като ключов
елемент от
управлението
на общината

3.Няма
проучени и
внедрени
добри
практики

3.Проучени и
внедрени
добри
практики

1.Осъществяв
ане на
мониторинг,
оценка и
контрол върху
обществено
значими
проблеми,кас
аещи
общината

1.Липса на
такава
възможност на
гражданите

1.Създаване
на линк
„Пиши на
Кмета”

2.Липса на
линк
„Електронни
анкети”

2.Създаден
линк
„Електронни
анкети”

ЦЕЛ № 8
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
качествата на
околната среда.

1.Изпълнение
ангажиментит
е на
общината по
Програма за
намаляване
нивата на
замърсителите и
достигане на
утвърдените
норми за
наличие на
вредни
вещества в
атмосферния
въздух на
община
Раднево за
периода
2011-2013 г.

1.Програма
за
намаляване
нивата на
замърсителите и
достигане на
установените
норми за
вредни
вещества в
атмосферния
въздух на
община
Раднево
2011-2013 г.

1.Изпълнение
XII
на мерките,
заложени в
програма за
намаляване
нивата на
замърсителите
и достигане на
установените
норми за
вредни
вещества в
атмосферния
въздух на
община
Раднево за
периода 20112013 г.-контрол
върху
дейностите на
предприятията,
с цел
намаляване
нивата на
фини прахови
частици и S02

1Снижаване
1.Завишени
нивата на S02 норми на S02
и фини
над ПДК
прахови
частици в
атмосферния
въздух

1.Намален
брой на
дните с
превишения
на S02

2.Повишаване
ролята на
общината при

2Опазване
здравето на
децата и

2.Получаване
на постоянна
информация

XII

2.Липса на
постоянна
информация

защита
здравето на
хората

другите
рискови групи
от
населението

за КАВ, данни
за
концентрацията на
замърсителите
се получават
от РИОСВСтара Загора
на всеки 6 месеца

за КАВ, с цел
своевременн
о реагиране
от страна на
общината при
завишени
количества
замърсители

XII

3.Нарастване
на
количествата
рециклирани
и
оползотворен
и отпадъци от
опаковки

3.Въведено
разделно
събиране на
отпадъци от
опаковки само
в общинския
център

3.Обхващане
на 100 % от
населението
на общината
в системата
за разделно
събиране на
отпадъци от
опаковки.

4.Участие на
XII
общината в
реализацията
на проект
„Изграждане на
регионална
система за
управление на
отпадъците-

4.Управление
на
отпадъците,
съгласно
изискванията
на
европейските
стандарти и
закриване на

4.Липса на
Депо за ТБО в
региона

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

3.Доизграждан
е на
съществуваща
та система за
разделно
събиране на
отпадъци от
опаковки, с цел
обхващане на
100 % от
населението

ЦЕЛ №9
В
инвестиционната
програма на
Общината да се
залагат СМР,
включващи

1.Изграждане
на
инфраструкту
ра в община
Раднево, при
спазване
принципа на

1.Инвестиционна
програма
2012 година

регион Стара
Загора

сметището в
гр. Раднево

5.Актуализиран XII
е на
маршрутните
Графици и
честотата на из
возване на
отпадъците.Об
новяване на
съдовете за
отпадъци и
машинния парк

5.Оптимизира
не на
организацион
ната система
по
сметосъбиран
еи
сметоизвозва
не

5.Недостатъчн
о
оптимизирана
система на
сметосъбиран
ето и
сметоизвозването

5.Усъвършен
стване на
системата на
сметосъбира
не и
сметоизвозване

6.Дейности,
свързани с
овладяване
популацията
на
безстопанствените кучетакастриране,
ваксинация,ма
ркиране.
1.Въвеждане
на нова
политика на
изготвяне на
инвестиционна
та програма на
Общината,

XII

6.Овладяване
популацията
на
безстопанств
ените кучета
на
територията
на общината

6.Неконтролир
уемо
размножаване
на
безстопанстве
ните кучета в
общината

6.Намаляван
е до минимум
популацията
на
безстопанствени кучета в
общината

XII

1.Цялостно
ремонтирани
Сгради
общинска
собственост

1.Наличие на
сгради –
общинска
собственост
само частично
ремонтирани

1.Цялостно
ремонтирани
сградиобщинска
собственост

извършване на
цялостни
ремонти на
планираните
обекти

равнопоставе
ност на
всички
граждани на
общината

включваща
извършване на
цялостни
ремонти на
планираните
обекти
2.Въвеждане
на нова
политика на
изготвяне на
инвестиционна
та програма на
Общината,
включваща
цялостен
ремонт на
пътната
инфраструктура

Изготвил:
ДЕКО ДЕЛЕВ
Секретар на Община Раднево

XII

2.Извършване
на цялостни
Ремонти на
инфраструктурни обекти

2.Малко на
брой цялостно
ремонтирани
инфраструктур
ни обекти

2.Цялостно
ремонтирани
инфраструктурни обекти

