УТВЪРДИЛ:
Д-Р ЮЛИАН ИЛЧЕВ
Кмет на община Раднево
ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2014 ГОДИНА
Цел за 2014 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

1. Развитие на
приемната грижа
по проект „И аз
имам семейство”
по ОП РЧР

срок

І–
ХІІ

Очакван резултат

Настаняване на
поне още две деца
в приемни
семейства

Индикатор на изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние
Едно приемно
семейство,
един кандидат
в етап на
обучение и
един кандидат
с подадено
заявление за
приемен
родител.

Индикатор за
целево
състояние
Три деца,
настанени в
приемни
семейства

грижа за
общностите в
риск.

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

ІХІІ

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
възраст,пенсии за
инвалидност,
наследствени

2.През 2014
година
общината има
Договор за
предоставяне
на социалната
услуга
„Обществена
трапезария с
фонд
„Социална
закрила” за
периода
01.01.2014 гдо 30.04.2014
г.

2.Осигурени
средства от
Общинския
бюджет за
предоставяне
на услугата
за периода
01.05.2014г
до
31.12.2014 г.

пенсии, пенсии,
несвързани с
трудова дейност;
скитащи и
бездомни
деца и лица.
3. 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
ЗА ПО-ДОБЪР
ЖИВОТ”, по
схема за

ІХІІ

3.Подпомагане на 3.Достигнат е
общо 49 лица, от пълният
които:
капацитет 59
- 39 лица с
потребители,
трайни
при подадени
увреждания,
97 заявления.
включително 4 деца, Потребителит
- 10 възрастни с
е
са
ограничения или
обслужвани
невъзможност за
от
27
самообслужване
служители 19 домашни
санитари,
6 социални
асистенти и 1
технически
сътрудник
„Социални
дейности”

3.Създаване
на звено за
услуги
в
домашна
среда
с
назначени пет
домашни
санитари
и
социални
асистенти за
период
от
една година
след
приключване
дейностите по
проекта.

предоставяне на
безвъзмездна
финансова
помощ:
BG051PO0015.1.04 „ПОМОЩ
В ДОМА”
4. Изпълнение на
дейностите по
годишния план
за интегриране
на ромите

ІХІІ

5. Изготвяне на
програма за
физическото
възпитание и
спорт в Община
Раднево

І - ІV

6 Осъществяване
на превантивна
дейност на

ІХІІ

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

Чрез работата на
МКБППМН и
обществените

Изпълнение
на дейностите
по плана

Изготвяне и
приемане от
Общински
съвет на
Общинска
програма за
физическото
възпитание и
спорта и
реализиране
на дейностите
в нея.
Брой
Намаляване
възпитателни броя на
дела за 2013г.- възпитателните

територията на
общината с цел
намаляване на
противообществе
ните прояви на
малолетни и
непълнолетни
7. Честване на 50 І –
годишнината на
ХІІ
град Раднево

възпитатели

29. Брой деца
с противообществени
прояви,
преминали
през
МКППМН-34
Създаване на
Създаден е
празнична
инициативен
атмосфера в града, комитет.
удовлетворяване
Сформиран е
потребностите на
организацион
гражданите от
ен комитет с
култура, спорт и
работни
развлечения.
групи.
Избрано е
лого на
годишнината.
Изготвена е
програмата

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

8.Подготовка и
кандидатстване с
проектно
предложение по

8.Изготвено и
8.Липса на
подадено проектно тази социална
предложение
услуга

Изготвен и
подаден проект

III-V

Реализирана
празнична
програма и
разнообразни
културни
мероприятия,
спортни
събития и
развлечения,
изготвяне на
филм за града
и общината,
откриване на
къща-музей
„Гео Милев”

ОП РЧР,
процедура
BG051PO0015.2.12”Да не
изоставяме нито
едно дете”Компонент2
„Разкриване на
социални услуги
в общността”

ЦЕЛ № 2
Подобряване на
техническата и
социалната
инфраструктура,
чрез

1.Постигане
на
стабилност,
растеж и
развитие на
община

1.Общински
план за
развитие
2007-2013 г.
2.Областна

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

I-IV

9.Предоставяне на
услугата „Личен
асистент”

9.В процес на
изпълнение

Изпълнени
дейности
съгласно
графика за
2014г.

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

I-XI

1.Разширяване на
предлаганите
социални услуги

1.В процес на
изпълнение

1.Изпълнени
дейности,
съгласно
графика за
2014г.
Изграден и

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

Раднево
като
съвременна
европейска
община

стратегия за
развитие на
област Стара
Загора за
периода
2005-2015
2.Доближава година.
не до
средноевропейските
параметри
на
жизнената
среда

Раднево.
Стартиране на
строителството
на ЦНСТ и
доставка на
оборудването

функциониращ
ЦНСТ

2.Управление и
обща
координация на
проект
„Осигуряване на
съвременна
образователна
среда за деца и
ученици в
община Раднево,
чрез прилагане
на мерки за
енергийна
ефективност в
общинска
образователна
инфраструктура”

I-V

2.Внедрени мерки 2.В процес на
за енергийна
изпълнение
ефективност в 7-те
обекта от
общинската
образователна
инфраструктура.

2.Изпълнени
дейности,
съгласно
графика.Приключване на
проекта до
31.05.2014г.

3.Управление и
обща
координация на

I-VI

3.Изпълнение на
проекта, съгласно
графика на

3.Изпълнени
дейности
съгласно

3.В процес на
изпълнение.

проект
„Осъществяване
на мерки за
енергийна
ефективност на
сградата на
общинска
администрацияРаднево”

дейностите.
Внедрени
енергоспестяващи
мерки.

графика за
2014 година.

4.Управление и
обща
координация на
проект
„Интегриран
воден проект за
изграждане на
ГПСОВ и
изграждане и
разширение на В
и К мрежата на
град Раднево” по
ОПОС.

I-XII

4.Изпълнение на
проекта, съгласно
графика на
дейностите.

4.В процес на
изпълнение

4.Изпълнени
дейности,
съгласно
графика за
2014г.

5.Управление и
обща
координация на
проект

I-XII

5.Изпълнение на
проекта, съгласно
графика на
дейностите.

5.В процес на
изпълнение

5.Изпълнени
дейности,
съгласно
графика за

„Изграждане и
рехабилитация
на
водоснабдителни
системи и
съоръжения в
селата
Боздуганово,
Коларово и
Знаменосец,
община Радневоетап-1
Рехабилитация”.

ЦЕЛ № 3
Популяризиране

1.Създаване
на условия

1.Общински
план за

2014г.

6.Управление и
обща
координация на
проект
„Първоначално
залесяване на не
земеделски земи
в община
Раднево.

I-XII

6.Увеличаване на
6.В процес на
зелените площи на изпълнение
територията на
общината

1.Изпълнение на
партньорски

I-VIII 1.Популяризиране
на културно-

1.В процес на
изпълнение

6.Изпълнени
дейности,
съгласно
графика за
2014г.

1.Изпълнени
дейности,

на природното и
културноисторическо
наследство на
региона

за
съхранение
на уникална
местна
културна
идентичност
2.Прилагане
на
ефективна
политика за
управление
на
туристическ
ите ресурси

ЦЕЛ № 4
Публичност и
прозрачност при
приемането и
изпълнението на
Бюджет 2015 г. на
община Раднево

1.Откритост
и
прозрачност
на
финансовото
управление

развитие
2007-2013г.
2.Областна
стратегия за
развитие на
област Стара
Загора за
периода
2005-2015г.
3.Национална стратегия
за
регионално
развитие
2007-2015г.

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

историческото
наследство в
общината и
привличане на
туристи.

2.Кандидатстване по проект
„Красива
България” за
ремонт на
къщата-музей
„Гео Милев”

I-VIII 2.Функционираща
къща-музей „Гео
Милев”.
Популяризиране
живота и
творчеството на
поета.

2.Проектното
предложение
е в процес на
подготовка.

2.Изготвен и
подаден проект

1.Закон за
държавния
бюджет на
Република
България за
2015 год.
Закон за
общинските
бюджети.На
редба за
условията и
реда за

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

М.I.

1.Едно
обсъждане на
бюджет 2014 с
различни
целеви групи
и граждани

1.Привличане
на по-широк
кръг от целеви
групи,
общественици
и граждани при
обсъждане на
бюджет 2015г.

1.Информираност
на гражданите за
целите на
бюджета,
обсъждания на
предложения и
мнения; покани
към целеви групи

съгласно
графика за
2014г.

съставяне на
бюджетна
прогноза за
следващите
три години,
за съставяне,
приемане,
изпълнение
и отчитане
на бюджета
на община
Раднево;
Система за
управление
и контрол на
бюджетния
процес.
2.Решенията на
Пери
Общинския съвет одич
за текущото
но
изпълнение на
бюджета да се
публикуват в
местния вестник
и на интернет
страницата на
общината

2.Публичност и
прозрачност при
приемането на
бюджета.

2.Всички
решения се
публикувани

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

ЦЕЛ № 5
Оптимизиране на
управлението и
разпореждането с
общинската

1.Повишаване на
приходите
от

1.Общински
план за
развитие
2007-2013г.

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

3.Публичност и
прозрачност при
отчитането на
бюджета

3.Всички
решения са
публикувани

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

4.Всяко
тримесечие
обяснителната
записка за
изпълнението на
бюджета да се
публикува на
интернет
страницата на
общината

IV
VII
X

4.Публичност,
прозрачност и
информиране на
гражданите за
изпълнение на
бюджета

4.Изпълнение
то на бюджета
се публикува
на интернет
страницата на
общината
всяко
тримесечие

4.Изпълнение
то на бюджета
да е
публикувано
на интернет
страницата на
общината
всяко
тримесечие

1.Продължаване
на процеса на
доказване и
придобиване на

XII

1.Повишаване на
приходите от
собственост

1.Наличие на
имотиземеделски
земи по чл.19

1.Актуване на
имотите
общинска
собственост

собственост.
Повишаване на
приходите в
общинския
бюджет и
привличане на
инвестиции на
територията на
община Раднево

управлението и
разпореждан
ето с
общинска
собственост
2.Повишаван
е на
инвестицион
ния интерес
към
общината

2.Наредба за
реда,
придобиване
управление
и
разпореждане с
общинско
имущество
3.Стратегия
за
управление
на
общинската
собственост
4.Годишна
програма за
управление
и
разпореждан
е с имотиобщинска
собственост

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.

2.Упражняване
XII
на системен
контрол върху
събираемостта на
приходи от

от ЗСПЗС,
които не са
актувани като
общинска
собственост

2.Прекратяване на
неправомерното
ползване на
общинска
собственост и

2.Приходи от
наем, такси за
ползване на
общинска
собственост

2.Запазване
събираемостта,
и повишаване
на приходите
от общинска

наеми и такси за
ползване на
общинска
собственост и
предприемане на
мерки спрямо
нередовните
ползватели и
наематели на
общинска
собственост,
неправомерно
ползване на
общински
пасища, мери,
терени и
тротоари.

имущество.повишаване на
приходите от
собственост.

/концесии,
тротоарна
площ/ в
размер на
583 000 лв за
2013г.
Приходи от
наем на
имущество и
земеделски
земи са в
размер на
389 000 лв.

собственост.
Приходи в
размер на
600 000 лв в
края на 2014 г.

3.Извършване на Поспроверки и
тоякомплектоване
нен
на преписки за
предаване в НАП
или на Частен
съдебен
изпълнител за
събиране.

3.Увеличаване на
приходите в
бюджета на
общината

3.Наличие на
несъбрани
вземания

3.Намаляване
броя на
несъбраните
вземания

4.Инвентаризира 30.VI 4.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.

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

4.Инвентаризи
ране и
подробно
представяни на
свободните
общински
имоти,
наименование
на имота,
местоположен
ие, адрес,
условия и ред
за наемане или
закупуване.Изг
отвена и
приета от ОбС
Годишна
програма за
управление и
разпореждане с
имоти
общинска
собственост.

5.Стимулиране
развитието на
рибовъдството,
чрез

5.Наличие на
водни обекти,
които не са
отдадени на

5.Изготвяне на
проект на
решение за
откриване на

XII

5.Подобряване
използваемостта
на общинските
водни обекти

преференциално
предоставяне на
водни обекти на
концесия/под
наем/ за
дългосрочно
ползване.

ЦЕЛ № 6
Подобряване
качеството на
атмосферния
въздух на
територията на
общината и
достигане на
нормите за
нивата на фини
прахови частици
и серен
диоксит.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
въздух в
община

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

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 на
община Раднево
за периода 20112013г.-контрол
върху дейностите
на
предприятията, с

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

концесия или
под наемязовирите в
Раднево,
Любеново и
Тополяне.

процедура за
предоставяне
на концесия
проект на
обявление.

1.Наличие на
дни в които са
отчетени
завишени
норми на SO2
над Пределно
допустимите
количества.

1.Намален
брой на дните с
превишения на
SO2

Раднево за
периода
2011-2013г.

цел намаляване
на нивата на
фини прахови
частици и S02
2.Изграждане на
система за
разделно
събиране на
биоразградими
отпадъци.

м.X

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

2.Липса на
изградена,
съгласно
изискванията
площадка за
биоразгради
ми отпадъци.

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

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

XII

3.Намаляване на
замърсяването на
околната среда от
опасните
домакински
отпадъци.

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

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

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
реализацията на
проект
„Изграждане на
регионална
система за
управление на
отпадъцитерегион Стара
Загора”.

та

XII

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

4.Липса на
Депо за
твърди битови
отпадъци в
региона

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

5.Актуализиране
на маршрутните
графици и
честотата на
извозване на
отпадъците.
Обновяване на
съдовете за
отпадъци и
машинния парк.

XII

5.Оптимизиране
на
организационната
система по
сметосъбиране и
сметоизвозване

5.Наличие на
резерви за
оптимизиране
на системата
на
сметосъбиране и
сметоизвозване.

5.Оптимизирана система на
сметосъбиране
и
сметоизвозване

6.Дейности,
I-XII
свързани с
овладяването
популацията на
безстопанствените кучета:
кастриране,
ваксинация и
маркиране.

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

6.Неконтроли
руемо
размножаване
на
безстопанстве
ните кучета в
общината

6.Намаляване
до минимум
популацията на
Безстопанствен
ите кучета в
общината.

7.Актуализиране
на вътрешната
нормативна
уредба в
областта на
опазването на
околната среда

7.Регламентиране
на условията и
реда за управление
на компонентите
на околната среда.

7.Разработена
е Програма за
опазване на
околната
среда на
община
Раднево

7.Актуализира
не на
Програмата за
опазване на
околната среда
на община
Раднево 2014-

VI

2020 г.
Програмата за
управление на
отпадъците на
община
Раднево 20142020г. и
Програмата за
намаляване
нивата на
замърсителите
и достигане на
установените
норми за
вредни
вещества в
района на
община
Раднево.Изготв
ена и приета
Програма за
управление на
отпадъците на
територията на
община
Раднево.

ЦЕЛ № 7
Законосъобразност на
действията,
свързани с
планирането и
прогнозирането
на разходите в
план-сметка
„Чистота”

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

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

XXII

1.Внесено
предложение до
ОбС за приемане
на план-сметка за
размера на ТБО

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

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

X-XI

2.Законосъобразност при
планирането и
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
разходване на

I-XII

3.Законосъобразност при
разходването на
средствата по
план-сметка
„Чистота”

3.Средствата
се разходват
съгласно
план-сметката

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

средствата

ЦЕЛ № 8
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.Повишаване на
ефективност
та при
разходването на
бюджетни и
извънбюдже
тни средства

1.Закон за
обществените поръчки и
Вътрешните
правила за
възлагане на
обществени
поръчки в
община
Раднево

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

I-XII

2.Повишаване на
квалификацията
на служителите
от дирекция
„Обществени
поръчки по
прилагането на
разпоредбите на

Постоянен

1.Ефективност при
разходването на
бюджетните и
извънбюджетните
средства.

1.Разработване на проекти
за изменение
на
нормативни
документи,
регламентира
щи
възлагането
на
обществени
поръчки
2.Подобряване
2.Наличие на
организацията на
пропуски при
дейностите по
подготовката
стартиране и
и стартиране
провеждане на
Процедурите
процедури по ЗОП по ЗОП

1.Актуализира
ни и утвърдени
Вътрешни
правила за
възлагане на
обществени
поръчки, в
съответствие с
промените в
нормативните
актове.
2.Служителите
са преминали
обучение,
познават добре
промените в
нормативните
документи и ги
прилагат на

ЗОП

одна и лоялна
конкуренция;
равнопоставеност
и недопускане на
дискриминация.

ЦЕЛ № 9
Изграждане
на
модерна,
компетентна
и
ефективна
общинска
администрация,
предлагаща
качествени
административни
услуги
9.1Повишаване

Повишаване
административния
капацитет и
предоставяне на
висококачес
твени,
отговарящи
на
европейски-

Обща
стратегия за
електронно
управление в
Република
България
2011-2015
Стратегия
за
модернизира

практика

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

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

3.На
електронната
страница на
Общината
редовно
се
публикува
информация
за
обявени
открити
процедури за
възлагане на
обществени
поръчки.

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

1.Анализ
на IX
състоянието през
2013 г. и анализ
на нуждата от
нови
или
алтернативни
услуги.

1.Намаляване
бюрократичните
процедури.
Увеличаване
ефективността на
работата на
администрацията

1.Повишаване
на
администрати
вния
капацитет на
служителите,
чрез обучения
по проект на
ОПАК
„Община
Раднево-

1.Подписан
нов договор
по проект на
ОПАК
„Модерна и
компетентна
администраци
я за
реализиране
правото на
гражданите на

на
административния капацитет на
служителите
и
предоставяне на
висококачествени
услуги
за
гражданите
и
бизнеса

те
стандарти,
услуги за
гражданите

не на
държавната
администрац
ия
Наредба за
администрат
ивното
обслужване.

2.Чрез уеб-сайта Срок: 2Подобряване на
на
Община Пост. административниРаднево да се
те
услуги
и
правят
получаване
на
електронни
обективна оценка
анкети с цел
за
предлаганите
измерване
услуги на база
удовлетвореност
резултатите
от
та на гражданите
електронната
от
анкета на сайта на
предоставяните
общината
услуги

компетентна,
ефективна и
ефикасна
общинска
администраци
я в услуга на
гражданите и
бизнеса”договор 0 А
12-22166/29.05.2013
г.

община
Раднево за
добро
управление”

2.На уеб-сайта
на общината
има
електронна
анкета, но
въпросите не
могат да се
променят

2.Създаване на
възможност IT
специалистите
на Общината
да правят
промени в
електронната
анкета с цел
проучване на
повече аспекти
на
удовлетворено
стта на
клиентите от
предлаганите

административ
ни услуги
3. Повишаване на М.IV
административния капацитет на
служителите
относно
обслужване
на
граждани
в
неравностойно
положение

3.Подобряване на
административното обслужване на
гражданите
в
неравностойно
положение

3.Служителите нямат
необходимите
знания и
умения за
обслужване на
лица в
неравностойн
о положение

3.Служителите
са преминали
курс на
обучение за
предоставяне
на услуги на
лица в
неравностойно
положение

4.Инсталиране
м.XII 4.Намаляване
4.В настоящия
наWEB модул на
времето, усилията момент 7
ПП АКТОПИС
и разходите за кметства
за създаване на
извършване
на работят
електронни
услугите, както на директно с
актове
по
гражданите, така и общинска
гражданското
на служителите в администрасъстояние.Инста
населените места
ция
лиране
на
„Локална
база
данни”
и
„Национална
база данни” в
още 4 населени
места в общината

4.Още 4
кметства и
наместничества да получат
достъп до
електронен
обмен на
документи

5.Изготвяне на
м.XII 5.Повишаване
Концептуална
капацитета на
рамка за работа с
служителите от
човешките
направление
ресурси в
„Човешки
община Раднево
ресурси”,
прилагащи
политиката на
управление на
човешките ресурси
в Общината

9.2.Повишаване
административния капацитет на
администрацията
чрез
подготовката,
управлението и
реализирането на
проекти

1.Управление и
обща
координация на
проект „Община
Радневокомпетентна,
ефективна и
ефикасна
общинска
администрация в
услуга на
гражданите”

I-V

5.Липса на
стратегия за
управление и
прилагане на
политики за
работата с
човешките
ресурси в
общинска
администрация

1. Повишаване
1.Проекта е в
административния процес на
капацитет на
изпълнение.
администрацията и
предоставяне на
качествени
административни
услуги на
гражданите и
бизнеса

5.Реализиран
проект за
разработване
на
функционален
анализ на
администрация
та-основа за
изготвяне на
стратегия за
управление на
човешките
ресурси в
администрация
та
1.Изпълнени
дейности,
съгласно
графика за
2014 година

2.Управление и
обща
координация на
проект „Поголяма
ефективност на
общинската
администрация
чрез
оптимизиране на
структурата и
функциите и.

I-VIII 2.Изготвяне на
функционален
анализ на
общинска
администрация с
цел оптимизиране
на структурата и.

3.Управление и
I-VII
обща
координация на
проект
„Ефективна
координация и
партньорство при
разработването и
провеждането на
политики от
общинска
администрация
Раднево

3.Повишаване
капацитета на
общинска
администрация
Раднево за
качествено
разработване и
изпълнение на
стратегически
документи на
общината в
координация и
партньорство с
всички

2.Проекта е в
процес на
изпълнение

2.Изпълнени
дейности
съгласно
графика за
2014 гдина

3.Проекта е в
процес на
изпълнение

3.Изпълнени
дейности
съгласно
графика за
2014г.

заинтересовани
страни
4.Управление и
I-XII
обща
координация на
проект „Модерна
и компетентна
администрация
за реализиране
правото на
гражданите на
община Раднево
за добро
управление

4.Създаване на
модерна и
компетентна
администрация
гарантираща
правото на
гражданите за
добро управление

4.Предстои
сключване на
договор за
БФП и
изпълнение на
проекта

4Изпълнени
дейности
съгласно
графика

5.Подготовка и
I-XII
кандидатстване с
проектно
предложение по
ОПАК,
приоритетна ос II
„Управление на
човешките
ресурси”,
подприоритет
2.2.
„Компетентна и

5.Повишаване
капацитета на
служителите от
направление
„Човешки
ресурси”,
прилагащи
политиката на
управление на
човешките ресурси
в Общината

5.Проектното
предложение
е в процес на
подготовка

5.Изготвен и
подадено
проектно
предложение

ефективна
държавна
администрация”

