Приоритет 6: РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА И ИНЖЕНЕРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Частни
средства

Отговорна институция

Фондове
на ЕС,
друга
чуждестр
анна

Индикатор за постигането

Средства
от
държавния
бюджет

Цел / мярка

Необходими
средства /в
лв./

Средства
на
местните
власти

Източници на финансиране
Срок
на
постигане

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ЦЕЛ 1: Развитие и модернизация на инженерната инфраструктура в община Раднево
Доизграждане, ремонт
и поддръжка на
общинската пътна
мрежа

км. новоизградена и
ремонтирана пътна
мрежа

Доизграждане, ремонт
и поддръжка на
уличната мрежа в
населените места

км. изградена и
ремонтирана пътна
мрежа, подобрена
маркировка и др.

Подобряване на
физическата среда

Ремонт на мостове на
територията на
общината

за целия
период

за целия
период

рехабилитирани и
изградени зони за
обществен отдих,
поставени пейки, беседки,
фонтани;
2008-2013
изградени пешеходни
зони и тротоари;
подобрен достъп на хора
с увреждания;
други

Извършени строителномонтажни работи

2008-2010
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Общинска
администрация,
След
Общински съвет, изготвяне на
Бизнес сектор и
проекта
др.
Общинска
След
администрация,
изготвяне на
Общински съвет,
проекта
бизнес, и др.

Общинска
администрация,
След
Общински съвет,
изготвяне на
бизнес, НПО,
проекта
фирми
изпълнителки

Общинска
администрация,
След
Общински съвет, изготвяне на
бизнес, фирми
проекта
изпълнителки

√

Приоритет 6: РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА И ИНЖЕНЕРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Км изградена и
ремонтирана
водопреносна и
канализационна мрежа
брой изградени ПСОВ

Подобряване на
инфраструктурата в
квартал "Кантона" в
град Раднево изграждане на улична
мрежа, актуализиране
на ПУП, доизграждане Реализирани строителнои реконструкция на
ремонтни дейности
водопроводна,
канализационна,
електроразпределител
ната и
комуникационна
мрежа
Доразвитие и
модернизация на
комуникационната
мрежа на територията
на общината

Изградена модерна
комуникационна мрежа

за целия
период

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Общинска
администрация,
Общински съвет,
След
Бизнес сектор, изготвяне на
НПО, фирми
проекта
изпълнителки,
ВиК

2008-2013

Общинска
администрация,
Общински съвет,
бизнес, НПО,
След
фирми
изготвяне на
изпълнителки,
проекта
ВиК,
електроразпред
елителни
дружества

за целия
период

Общинска
администрация,
След
Общински съвет,
изготвяне на
бизнес, НПО,
проекта
фирми
изпълнителки
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Частни
средства

Доизграждане и
рехабилитация на
водопроводната и
канализационната
мрежа в града и по
селата, изграждане на
ПСОВ на територията
на общината

Отговорна институция

Фондове
на ЕС,
друга
чуждестр
анна

Индикатор за постигането

Средства
от
държавния
бюджет

Цел / мярка

Необходими
средства /в
лв./

Средства
на
местните
власти

Източници на финансиране
Срок
на
постигане
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Частни
средства

Отговорна институция

Фондове
на ЕС,
друга
чуждестр
анна

Индикатор за постигането

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Средства
на
местните
власти

Цел / мярка

Необходими
средства /в
лв./

Средства
от
държавния
бюджет

Източници на финансиране
Срок
на
постигане

ЦЕЛ 2: Развитие и модернизация на социалната инфраструктура

Реконструкция,
ремонт, разширение и
оборудване на сгради
общинска
собственост, вкл.
извършване на одити
за енергопотребление
и въвеждане на мерки
за подобряване на
енергийната
ефективност

Извършени строителноремонтни работи;
общински сгради с
внедрени мерки за
енергийна ефективност

Общинска
администрация,
След
През целия Общински съвет,
изготвяне на
период
бизнес, НПО,
проекта
фирми
изпълнителки

Изграждане на
достъпна обществена
среда чрез създаване Брой изградени постъпи и
на условия за достъп
рампи за хора с
на хората с
физически увреждания;
увреждания до
обществени сгради

2008-2010

Подобряване на
материалнотехническата база на
институциите,
предоставящи
социални услуги

за целия
период

Закупено оборудване и
обзавеждане
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Общинска
След
администрация,
изготвяне на
Общински съвет,
проекта
НПО

Общинска
След
администрация,
изготвяне на
Общински съвет,
проекта
бизнес, НПО
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√

√

√

√

√

√

Частни
средства

Отговорна институция

Фондове
на ЕС,
друга
чуждестр
анна

Индикатор за постигането

Средства
на
местните
власти

Цел / мярка

Необходими
средства /в
лв./

Средства
от
държавния
бюджет

Източници на финансиране
Срок
на
постигане

Цел 3: Осигуряване достъп на гражданите до качествени жилища

Разработване на
общинска жилищна
програма, след
проучване и
прогнозиране на
жилищните нужди

Предоставяне на
общински терени и
сгради за
строителство на нови
жилищни сгради

Приета програма с:
•прогнозирани и
планирани реалните и
реализуеми потребности
от жилища; •установени
основни мащаби,
Общинска
пропорции и стандарти на 2008 - 2009 администрация,
жилищното строителство;
Общински съвет
•откроени преки
задължения на общината
към жилищния сектор;
•установени ресурсни
дефицити

предоставени общински
терени и сгради, брой
нови жилищни сгради

за целия
период

Стимулиране и
подпомагане
Брой сдружения на
създаването на
собствениците на
2008-2009
сдружения на
територията на общината
собствениците и/или
наемателите
Приемане и
въвеждане на система
Брой собственици, реално
за данъчни облекчения
ползващи данъчни
2008-2010
при извършване на
облекчения
подобрения на
жилищните сгради
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Общинска
администрация,
Общински съвет

Общинска
администрация,
Общински съвет,
НПО

След
проучване

След
проучване
√

След
проучване
√

Общинска
След
администрация, изготвяне на
Общински съвет
проекта
√

√
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Извършено проучване,
изготвен анализ и
препоръки

2008-2010

Осигуряване на
брой семейства/лица със
жилища за семейства
задоволени жилищни
с ниски доходи и
потребности
самотни родители
Изграждане на
жилища за социално
слаби семейства от
ромска етническа
група

Брой изградени жилища

Общинска
администрация,
Общински съвет

След
проучване

2009-2013

2008-2011
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√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Частни
средства

Извършване проучване
на жилищния фонд на
територията на
общината чрез
картотекиране по вид
собственост, година
на построяване, вид и
тип на строителството,
по населени места,
размер, степен на
годност и др.

Отговорна институция

Фондове
на ЕС,
друга
чуждестр
анна

Индикатор за постигането

Средства
от
държавния
бюджет

Цел / мярка

Необходими
средства /в
лв./

Средства
на
местните
власти

Източници на финансиране
Срок
на
постигане

Общинска
След
администрация, изготвяне на
Общински съвет
проекта

Общинска
След
администрация, изготвяне на
Общински съвет
проекта
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Частни
средства

Отговорна институция

Фондове
на ЕС,
друга
чуждестр
анна

Индикатор за постигането

Средства
от
държавния
бюджет

Цел / мярка

Необходими
средства /в
лв./

Средства
на
местните
власти

Източници на финансиране
Срок
на
постигане

√

√

√

√

ЦЕЛ 4: Благоустройство на градската среда
Благоустрояване на
открити градски
пространства във
всички населени
места на община
Раднево - намиране
на нови архитектурнопространствени
решения, поддържане
чистотата на
териториите,
поддържане на
зелената система и
др.
Изграждане на покрит
базар в град Раднево
Подобряване
състоянието на
гробищните паркове
на територията на
общината

Извършени дейности по
благоустрояване

Реализиран проект,
извършени СМР

Извършени дейности

за целия
период

Общинска
администрация,
След
Общински съвет, изготвяне на
бизнес, НПО,
проекта
граждани

2008-2010

Общинска
След
администрация,
изготвяне на
Общински съвет,
проекта
бизнес

2008-2011
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√

√

√

√

√

√

Общинска
След
администрация, изготвяне на
Общински съвет
проекта
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Частни
средства

Отговорна институция

Фондове
на ЕС,
друга
чуждестр
анна

Индикатор за постигането

Средства
от
държавния
бюджет

Цел / мярка

Необходими
средства /в
лв./

Средства
на
местните
власти

Източници на финансиране
Срок
на
постигане

Цел 5: Въвеждане на енерго-ефективни системи
Изработване нa
работни проекти за
повишаване
енергийната
ефективност

Брой работни проекти

Проучване на
възможностите за
газификация на града,
оценка на разходите

Проучване на
възможностите за
газификация на града,
оценка на разходите

2008-2011

Изготвяне на проект за
газификация на града

Изготвен проект за
газификация

2009

2008-2013

В
зависимост
Общинска
от
администрация
големината
на сградите √
Общинска
администрация,
Общински съвет
и частния бизнес

Според
проучване
√

Общинска
Според
администрация, направените
Общински съвет, проучвания и
частния бизнес,
изготвения
граждани и др.
проект

Проучване на
възможностите за
извършване на мерки
за повишаване
енергийна
ефективност в
жилищните сгради

Общинска
администрация,
Общински съвет,
НПО, сдружения
на
собствениците и
др.

за целия
период
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√

Общинска
След
администрация изготвяне на
и частния бизнес
проекта
√

Включване на община
Сума на инвестирани
Раднево към главния
средства, км изградена
2010-2013
газопровод и поетапна
газопреносна мрежа и др.
газификация на града

Възможности за
осъществяване на мерки,
целящи повишаване на
енергийната ефективност
в жилищните сгради

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Според
проучване

√

