ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2013 ГОДИНА
Цели за 2013 г.

1.Цел № 1
Осигуряване на
качествени и
достъпни
социални услуги
в община
Раднево.
Подобряване
качеството на
живот,
максимална
самостоятелност,
пълноценна
реализация и
грижа за децата,
младите хора 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

1. Разкриване на
социалната
услуга Център за
обществена
подкрепа

срок

Очакван резултат

І - VІ Социална
подкрепа на 40
деца и възрастни
ползватели на
услугата

Индикатор на изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние
Центърът е
изграден,
очакват се
компенсирани
промени в
държавния
бюджет, за да
бъде осигурен
щат

Индикатор за
целево
състояние
1. Открит и
работещ
Център за
обществена
подкрепа

общностите в
риск.
2. Развитие на
приемната грижа
по проект „И аз
имам семейство”
по ОП РЧР

І-Х

Настаняване на
поне две деца в
приемни
семейства

3. Осигуряване
на средства от
общинския
бюджет за
целогодишна
работа на
Обществена
трапезария

ІХІІ

3.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

Обучен един
приемен
родител,
двама с
подадени
документи
3.През 2013
година
общината има
Договор за
предоставяне
на социалната
услуга
„Обществена
трапезария с
фонд
„Социална
закрила” за
периода
01.01.2013 гдо 30.04.2013
г.

Две деца,
настанени в
приемни
семейства

3.Осигурени
средства от
Общинския
бюджет за
предоставяне
на услугата
за периода
01.05.2013г
до
31.12.2013 г.

4. Предоставяне
на социалната
услуга домашен
санитар и
социален
асистент в
изпълнение на
договор
BG051PO0015.1.04-0057C0001 по проект
„СОЦИАЛНИ
УСЛУГИ ЗА
СОЦИАЛНО
ВКЛЮЧВАНЕ В
ОБЩИНА
РАДНЕВО –
ВЪЗМОЖНОСТ

ІХІІ

стаж
възраст,пенсии за
инвалидност,
наследствени
пенсии, пенсии,
несвързани с
трудова дейност;
скитащи и
бездомни
деца и лица. 4.Подпомагане на 4.Сформиране
общо 49 лица, от на екип,
които:
набиране на
- 39 лица с и
ползватели на
трайни
услугата
увреждания,
включително 4 деца,
- 10 възрастни с
ограничения или
невъзможност за
самообслужване

4.Достигане
на
пълен
капацитет
ползватели на
услугата

ЗА ПО-ДОБЪР
ЖИВОТ”, по
схема за
предоставяне на
безвъзмездна
финансова
помощ:
BG051PO0015.1.04 „ПОМОЩ
В ДОМА”
5. Изпълнение на
дейностите по
Годишния план
за интегриране
на ромите
6. Изготвяне на
програми за
младежта,
физическото
възпитание и
спорт в Община
Раднево

ІХІІ

І - ІV

5.Социално
5.Приет от
интегриране на
Общински
ромите в общината съвет годишен
план за
интегриране
на ромите.
6.Приобщаване на 6.Липса на
младежите към
програми за
различни форми
младежта,
на социалния
физическото
живот,осигуряване възпитание и
на заетост,
спорта
развитие на
физическото
възпитание и
спорта.

5.Изпълнение
на дейностите
по плана

6.Изготвяне и
приемане от
Общински
съвет на
програмите,
реализиране
на дейностите
в тях

7.
І–
Осъществяване
ХІІ
на превантивна
дейност на
територията на
общината с цел
намаляване на
противообществе
ните прояви на
малолетни и
непълнолетни

7.Чрез работата на
МКБППМН и
обществените
възпитатели

7.Брой
възпитателни
дела за 2012г.18. Брой деца
с противообществени
прояви,
преминали
през
МКППМН 25.

7.Намаляване
броя на
възпитателните
дела и броя на
малолетните и
непълнолетните с противообществени
прояви

8.Подготовка и
кандидатстване с
проектно
предложение по
ОП РЧР,
процедура
BG051PO0015.2.12 „Да не
изоставяме нито
едно дете”компонент 2„Развитие на
социалните
услуги в
общността”

8.Изготвено и
8.Намерение
подадено проектно за
предложение
кандидатстване

8.Изготвен и
подаден проект

III-V

ЦЕЛ № 2
Подобряване на
техническата и
социалната
инфраструктура

Постигане
на
стабилност,
растеж и
развитие на
община
Раднево,
като
съвременна
европейска
община

1.Общински
план за
развитие
2007-2013г.
2.Областна
стратегия за
развитие на
област Стара
Загора за
периода
2005-2015г.

9.Управление и
обща
координация на
проект
„Подкрепа на
достоен живот”
10.Управление и
обща
координация на
проект „Нов
избор-развитие и
реализация”

I-IV

9.Подобрен
9.В процес на
социален статус на изпълнение
потребителите на
услугата

9.Изпълнени
дейности,
съгласно
графика за
2013 г.

I-IX

10.Изпълнен
проект

1.Управление и
обща
координация на
проект
„Изграждане на
ЦНСТ-гр.
Раднево”

I-XII

1.Изграден Център 1.В процес на
за настаняване от
изпълнение
семеен тип в гр.
Раднево

1.Изграден,
оборудван и
обзаведен
Център за
настаняване от
семеен тип

2.Управление и
обща
координация на

I-X

2.Внедрени
енергоспестяващи
мерки в седемте

2.Изпълнен
проект

10.В процес
10.Изпълнени
на изпълнение дейности,
съгласно
графика за
2013г.

2.В процес на
изпълнение

проект
„Осигуряване на
съвременна
образователна
среда за деца и
ученици в
община Раднево,
чрез прилагане
на мерки за
енергийна
ефективност в
общинска
образователна
инфраструктура
3.Управление и
обща
координация на
проект
„Осъществяване
на мерки за
енергийна
ефективност на
сграда на
Общинска
администрацияград Раднево

обекта на
образователната
инфраструктура

I-XII

3.Внедрени
енергоспестяващи
мерки в сградата
на Общинска
администрация

3.В процес на
изпълнение

3.Осъществени
мерки за
енергийна
ефективност в
сградата на
Общинска
администрация

4.Разработване
на проектно
предложение по
проект „Красива
България” към
МТСП

I-XII

4.Създаване на
привлекателна и
естетична градска
среда в Раднево

4.Проектното
предложение
е в процес на
подготовка

4.Изготвен и
подаден проект

5.Управление и
обща
координация на
проект
„Интегриран
воден проект за
изграждане на
ГПСОВ и
изграждане и
резширение на
ВиК мрежата на
град Раднево” по
ОПОС

I-XII

5.Изграждане на
ГПСОВ,
изграждане и
разширение на
ВиК мрежата в
град Раднево

5.В процес на
изпълнение

5.Изпълнени
дейности,
съгласно
Графика за
2013 год.

6.Управление и
обща
координация на
проект
„Изграждане и
рехабилитация

I-XII

6.Изграждане и
6.Одобрен
рехабилитация на проект
водоснабдителнит
е системи в селата,
включени в
Проекта

6.Изпълнение
на дейностите
съгласно
Графика за
2013г.

на
водоснабдителни
системи и
съоръжение в
селата
Боздуганово,
Коларово и
Знаменосец
ЦЕЛ № 3
Публичност и
прозрачност при
приемането и
изпълнението на
Бюджет 2013 г. на
община Раднево

1.Откритост
и
прозрачност
на
финансовото
управление

1.Закон за
държавния
бюджет на
Република
България за
2013 год.
Закон за
общинските
бюджети

1.Създаване на
ред за публично
обсъждане на
проектобюджета
с различни
целеви групи

I-II

1.Информираност
на гражданите и
целевите групи за
целите на
бюджета, както и
обсъждания на
техни
предложения и
мнения

1.Направени
11
обсъждания
на бюджета с
различни
целеви групи

1.Повишена
активност на
гражданите и
целевите групи
при обсъждане
на бюджет
2013г.

2.Решенията на
общинския съвет
за текущото
изпълнение на
бюджета да се
публикуват в
местния вестник

I-XII

2.Публичност и
прозрачност при
изпълнението на
бюджета

2. Брой
публикувани
решения-4

2.Брой
публикувани
решение-4

и на интернет
страницата на
общината
3.Решенията на
Пери
Общинския съвет одич
за
но
актуализирането
на бюджета да се
публикуват в
местния вестник
и 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

1.Повишаване на
приходите
от
управлението и
разпореждан
ето с
общинска
собственост
2.Повишаван
е на

1.Общински
план за
развитие
2007-2013г.
2.Наредба за
реда,
придобиване
управление
и
разпореждане с
общинско

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

3.Информираност
на гражданите за
актуализациите на
бюджета

3.Публикуван
и са всички
актуализации
на бюджета

3.Всички
актуализации
на бюджета да
са
публикувани в
местния
вестник и на
интернет
страницата на
общината

31.III 1.Регламентиране
на условията и
реда за
придобиване,
управление и
разпореждане с
общинска
собственост в
съответствие с
промените в
Закона за
общинска

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

1.Изменена и
утвърдена
Наредба за
придобиване,
управление и
Разпореждане
с общинско
имущество
Разработена и
утвърдена
Процедура за

община Раднево

инвестицион
ния интерес
към
общината

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

собственост

2.Продължаване
на процеса на
Доказване и
придобиване на
общинска
собственост с
цел, увеличаване
на
приходите.Актув
ане на
земеделските
земи от

31XII 2.Повишаване на
приходите от
общинска
собственост

отдаване под
наем на терени
Публична
общинска
собственост

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

2.Актувани
имоти като
общинска
собственост

общинския
поземлен фонд
3.Упражняване
31XII 3.Повишаване на
на системен
приходите от
контрол върху
общинска
събираемостта на
собственост
приходи от
наеми и такси за
ползване на
общинска
собственост и
предприемане на
мерки спрямо
нередовните
ползватели и
наематели на
общинска
собственост

3.Приходи от
наем, такси за
ползване на
общинска
собственост в
размер на
600 000лв за
2012г., като
приходите от
наем на
имущество и
земеделски
земи са в
размер на
411 000 лв

3.Запазване на
събираемостта
и повишаване
на приходите
от общинска
собственост.
Приходи в
размер на
605 000лв в
края на 2013 г.

4.Създаване на
условия за за
извършване на
проверки и
предприемане на
действия по
ДОПК

4.Брой АУЗД,
брой
преписки

4.Брой
финализирани
преписки

4.Повишаване на
Ежед собствените
нев- приходи
но

5.Инвентаризира 30.VI 5.Повишаване на
не и
инвестиционния
картотекиране на
интерес
всички свободни
терени и сгради
на територията
на общината,
предназначени за
отдаване под
наем, учредяване
право на строеж
и продажба

5.Необходимо
ст от
изготвяне на
Годишна
програма за
управление и
разпореждане
с имотиобщинска
собственост

5.Картотекиране и подробно
представяне на
свободните
общински
имоти,
местоположен
ие, адрес,
условия и ред
за наемане, или
закупуване.Изг
отвена и
приета от ОбС
Годишна
програма за
управление и
разпореждане с
имотиобщинска
собственост

6.Стимулиране
развитието на
рибовъдството,
чрез
преференциално
предоставяне на
водни обекти на

6.Наличие на
водни обекти,
които не са
отдадени на
концесия или
под наем

6.Извършване
на
необходимите
действия,
съгласно
закона за
концесиите на

31XII 6.Подобряване
използваемостта
на общинските
обекти

концесия /под
наем за
дългосрочно
ползване/

ЦЕЛ №5
Подобряване
качеството на
атмосферния
въздух на
територията на

1.Изпълнени
е
ангажименти
те на
общината по
Програма за

1.Програма
за
намаляване
на
замърсители
те и

1.Изпълнение на
мерките,
заложени в
Програмата за
намаляване на
замърсителите и

общинските
водни обекти,
за
предоставяне
на концесия,
вкл. Обосновка
на концесията,
проект на
решение за
откриване на
процедурата,
проект на
обявление,
проект на
документация
за участие в
процедурата и
проект на
концесионен
договор

XII

1.Снижаване
нивата на SO2 и
фини прахови
частици

1.Наличие на
превишения
/12 бр за
2012г./ на
ПДК на
Средно

1.Намален
брой на дните с
превишения на
SO2

общината и
достигане на
нормите за
нивата на фини
прахови частици
и серен
диоксит.Опазване и подобряване
качеството на
околната среда

намаляване
на
замърсители
те и
достигане на
утвърдените
норми за
наличие на
вредни
вещества в
атмосферния
въздух в
община
Раднево за
периода
2011-2013г.

достигане на
утвърдените
норми за
наличие на
вредни
вещества в
атмосферния
въздух в
община
Раднево за
периода
2011-2013г.

достигане на
утвърдените
норми за наличие
на вредни
вещества в
атмосферния
въздух на
община Раднево
за периода 20112013г.-контрол
върху дейностите
на
предприятията, с
цел намаляване
на нивата на
фини прахови
частици и S02
2.Повишаване
ролята на
общината при
защита здравето
на хората

часовата
концентрация
на серен
диоксид

XII

2.Подобряване
здравния статус на
децата и другите
рискови групи от
населението

2.Получаване
на
информация
за Качеството
на
атмосферния
въздух, данни
за
концентрация
та на

2.Ежедневна
информация от
РИОСВ-Стара
Загора за КАВ,
с цел
своевременно
реагиране от
страна на
Общината при
завишени

замърсителите количества
от РИОСВзамърсители
Стара Загора
3.Изграждане на
система за
разделно
събиране на
биоразградими
отпадъци

X

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

3.Липса на
изградена
площадка за
биоразградими отпадъци

3.Изградена
площадка за
биоразградими
отпадъци на
територията на
Общината и
закупени
контейнери

4.Доизграждане
на
съществуващата
система за
разделно
събиране на
битови отпадъци
от опаковки
/хартия и картон,
пластмаса и
стъкло/, с цел
обхващане на

XII

4.Нарастване на
количествата
рециклирани и
оползотворени
отпадъци от
опаковки

4.Въведено
разделно
събиране на
отпадъци само
в град Раднево

4.100% от
населението да
бъде обхванато
в системата за
разделно
събиране на
отпадъци от
опаковки

100% от
населението
5.Участие на
Общината в
реализацията на
Проект
„Изграждане на
регионална
система за
управление на
отпадъцитерегион Стара
Загора

XII

5.Управление на
отпадъците,
съгласно
изискванията на
европейските
стандарти и
закриване на
сметището в град
Раднево

5.Липса на
депо за
Твърди
битови
отпадъци в
региона

5.Участие на
общината в
дейностите
съгласно
графика за
2013г.

6.Актуализиране XII
на маршрутните
графици и
честотата на
извозване на
отпадъците.Обно
вяване на
съдовете за
отпадъци и
машинния парк

6.Оптимизиране
на
организационната
система по
сметосъбиране и
сметоизвозване

6.Недостатъчно
усъвършенствана система
на
сметосъбиране и
сметоизвозване

6.Усъвършенствана и
ефективна
система на
сметосъбиране
и
сметоизвозване

7.Дейности,
свързани с

7.Овладяване
популацията на

7.Неконтроли
руема

7.Намаляване
до минимум на

XII

овладяване
популацията на
безстопанствените кучетакастриране,
ваксинация и
маркиране

ЦЕЛ № 6
Популяризиране
на природното и
историческо
наследство на
Общината и
Региона

ЦЕЛ № 7

1.Създаване
на условия
за
съхранение
на уникална
месна
културна
идентичност
2.Прилагане
на
ефективна
политика за
управление
на
туристическ
ите ресурси

1.Общински
план за
развитие
2007-2013г.
2.Областна
стратегия за
развитие на
област Стара
Загора за
периода
2005-2015г.
3.Националн
а стратегия
за
регионално
развитие

безстопанствените
кучета на
територията на
Общината

размножаване
на
безстопанстве
ните кучета в
Общината

популацията на
безстопанствен
и кучета в
общината

1.Управление и
обща
координация на
проект „Нов
живот за
миналото”

I-VI

1.Открит и
функциониращ
Археологически
парк „Нов живот
за миналото”

1.В процес на
изпълнение

1.Изпълнени
дейности,
съгласно
графика за
2013г.

2.Изпълнение на
партньорски
проект по ОП
„Регионално
развитие 20072013г.”Античното наследство на
Тракия”

I-XII

2.Популяризиране
на културното
наследство на
Общината

2.В процес на
изпълнение

2.Изпълнени
дейности,
съгласно
Графика за
2013г.

Постигане на
устойчиво
интегрирано
местно развитие

ЦЕЛ № 8
Изграждане на
модерна,
компетентна и
прозрачна
общинска
администрация

1.Постигане
на
стабилност,
растеж и
развитие на
община
Раднево

1.Национална стратегия
за
регионално
развитие за
периода
2012-2022 г.

1.Изготвяне и
приемане на
Общински план
за развитие за
периода 20142020г.

I-IX

1.С реализирането
на Общинския
план за развитие
ще бъдат решени
ключови въпроси
на
икономическото,
социалното и
екологичното
развитие на
местната общност

1.Предстои
изготвянето
на Общински
план за
развитие

1.Изготвен и
приет
Общински
план за
развитие

1.Компетент
на и
ефективна
общинска
администрац
ия

1.Стратегия
за
модернизира
не на
държавната
администрац
ия
2.Наредба за
администрат
ивното
обслужване

1.Кандидатстване и реализиране
на проект
„Община
Радневокомпетентна,
ефективна и
ефикасна
общинска
администрация в
услуга на
гражданите и

2013

1.Повишаване на
административния
капацитет,
повишаване
качеството на
работния
капацитет

1.Липса на
достатъчен
капацитет по
въпроси,
касаещи
дейността на
общината

1.Персонално
обучени
служители по
целеви групи в
зависимост от
дейностите на
всяка дирекция

бизнеса” по
приоритетна ос
„Управление на
човешките
ресурси,
подприоритет
„Компетентна и
ефективна
държавна
администрация”
2.Подготовка и
кандидатстване
по процедура по
приоритетна ос
I”Добро
управление”подприоритет
I.I „Ефективна
структура на
държавната
администрация

2.1.Подобря
ване
обслужване-

2.1.Концепция за
електронно-

м.IV

2.1.Създаване на XII
условия за работа
в мрежата на

2.Оптимизиране и
по-голяма
ефективност на
администрацията и
избягване на
дублиращи
функции

2.Липса на
функционален
анализ на
Общинската
администрация

2.Създаване на
функционален
анализ на
администрация
та, с цел
постигане на
по-висока
ефективност в
дейността и.

2.1.Създаване на
възможност за
електронен обмен

2.1.Липса на
връзка и
разминаване с

2.1.Създаване
на по-добри
контакти с

то на
гражданите
и бизнеса, в
т.ч. и чрез
развитие на
електронното правителство

то
публичната
управление в администрация
България
2010-2015г.

на документация
между различните
администрации и
подобряване
информираността
на гражданите и
бизнеса.

информацията държавните
предоставена институции.
от държавната
администрация

2.2.Предоставяне I-XII
на актуална
интернетинформация на
гражданите чрез
сайта на
Общината

2.2.Поддържане
сайта на Общината
с актуална
информация

2.2.Недостатъчна бързина
и адекватност
при
подаването на
информацията
от различните
звена за сайта

2.2.Предоставя
не на
информация на
гражданите и
бизнеса в
срокове,
позволяващи
адекватно
реагиране по
значими за тях
въпроси

2.3.Предоставяне IVна безплатен
XII
интернет на
площада пред
Сградата на
Общината

2.3.Възможност на 2.3.В момента
младите хора и
няма такава
гражданите да
услуга
ползват безплатен
интернет

2.3.Получаване
на информация
онлайн и
работа в
интернет
пространството
на гражданите.

ЦЕЛ № 9
Администриране
на такса Битови
отпадъци.
9.1.Законосъобраз
но определяне на
размера на такса
Битови отпадъци

1.Точно
Xопределяне на
XII
всички
необходими
разходи за
осъществяване
на дейност
„Чистота” от
дир.”ТСУСПОС”

1.Определена ТБО
Съгласно
изискванията на
ЗМДТ

1.Стартиран
процес на
изпълнение

1.Точно
определени
разходи

2.Изчисляване на Xреалния
XII
преходен остатък
и прогнозиране
към края на
годината.

2.Изготвяне на
точна прогноза за
приходите

2.Стартиран
процес на
изпълнение

2.Точно
определяне на
приходите

3.Вземайки
предвид т. 1и 2
прилагане на
максимално
точни нови
размери на
промилите

3.Приходите
осигуряват
необходимите
средства за
дейността

3.Предстои
3.Точно
стартиране на определен
процеса, след размер на ТБО
приключванет
о на
дейностите по
т. 1 и 2

XIXII

9.2.Законосъобраз
ност на
действията,
свързани с
планирането и
прогнозирането
на разходите в
план-сметка
„Чистота”

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

XXII

1.Внесено
1.В процес на
предложение в
подготовка
Общински съвет за
приемане на плансметка за
определяне на
размера на такса
битови отпадъци

1.Утвърдена
план-сметка за
определяне
размера на
такса битови
отпадъци

2.Точно и
правилно
определяне,
прогнозиране на
всички
необходими
разходи за
осъществяване
на дейност
„Чистота”

X-XI

2.Законосъобразно 2.В процес на
ст при планиране и подготовка
прогнозиране на
необходимите
разходи в плансметка Чистота

2.Дейности,
съобразени с
чл. 66, ал.1 от
ЗМДТ

3.Точно
изпълнение по
дейности –
ефективен
контрол по
изпълнение на
дейностите при

I-XII

3.Спазване на
разписаната и
утвърдена
Процедура за
използване на
средства от Плансметка Чистота

3.Изпълнени
дейности по
разходването
на средствата
за
осъществяване
на дейност

3.В процес на
изпълнение

разходване на
средствата

ЦЕЛ № 10
Осигуряване на
ефективност при
разходването на
бюджетни и
извънбюджетни
средства, както и
на средства,
свързани с
извършването на
определените в
ЗОП дейности с
обществено
значение, в
съответствие със
следните
принципи:
публичност и
прозрачност,
свободна и
лоялна
конкуренция,
равнопоставеност

1.Законосъобразно и
ефективно
разходване
на
бюджетните
средства

1.Закон за
1.Актуализиране
общественит на Вътрешните
е поръчки
правила за
възлагане на
обществени
поръчки в
община Раднево
при промяна на
нормативната
уредба,
регламентираща
възлагането
им.Разписване на
ясни регламенти
за отговорността
и задълженията
на длъжностните
лица при
изпълнението на
дейностите по
стартиране и
провеждане на
процедури по

чистота в
съответствие с
нормативните
документи
При
пром
яна
на
норм.
уред
ба

1.Законосъобразно
ст на проведените
процедури за
възлагане на
обществените
поръчки

1.Предстоящи
промени в
нормативната
уредба,
регламентира
ща
възлагането
на
обществени
поръчки

1.Актуализира
ни Вътрешни
правила за
възлагане на
обществени
поръчки.
Разписани ясни
регламенти за
отговорностите
и
задълженията
на
длъжностните
лица при
провеждане
процедури по
ВОП

и недопускане на
дискриминация.

ВОП
2.Повишаване
квалификацията
на служителите
от дирекция
„Обществени
поръчки” по
прилагането на
ЗОП

31.12 2.Подобряване
2013г организацията на
дейностите по
стартиране и
провеждане на
процедури по ЗОП

2.Необходимо
ст от обучение
На
служителите
при промяна в
нормативната
уредба

2.Служителите
познават добре
промените в
нормативните
документи и ги
прилагат на
практика

3.Публикуване
на информация
за обществените
поръчки на
електронната
страница на
общината.

3.По- 3.Осигуряване
стоя- спазването на
нен
основните
принципи на ЗОП,
както и
гарантиране на
успешното
изпълнение на
обществените
поръчки

3.Недостатъчна
визуализация
на обявената
информация
на
електронната
страница на
общината.

3.Предоставяне
на достъпен и
пълен достъп
по елек
ронен път до
документацията за участие в
процедурата на
електронната
страница на
Общината.

