Приоритет 3: ПОДКРЕПА НА УСТОЙЧИВО И МОДЕРНО СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Отговорна институция

Необходими
средства /в
лв/

Частни
средства

Срок за
постигане

Фондове на
ЕС,друга
чуждестранна
помощ

Индикатор за постигане

Средства от
държавния
бюджет

Цели и мерки

Средства на
местните
власти

Източници на финансиране

√

√

√

√

√

√

√

√

ЦЕЛ 1: Развитие на селското стопанство
Създаване на лицензиран
пазар и тържище, съгласно
ветеринарно-санитарните
изисквания

Въвеждане на мерки за
насърчаване на екологично
земеделие

Изградени тържище и
пазар

Общинска
След
администрация,
2008-2013
изготвяне на
Общински съвет,
проекта
бизнес, ПЧП

Брой стопанства
занимаващи се с
екологично земеделие

Общинска
администрация,
Общинска
След
администрация,
2008-2013
изготвяне на
Общинска
проекта
служба
"Земеделие и
гори" и др.
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Възстановяване на овощни и
горски масиви и създаване
Брой възстановявени
на горски насаждения върху масиви; брой засадени
слабопродуктивна и
и обработени дка.
пустееща земя

Общинска
администрация,
Общинска
служба
След
за целия
"Земеделие и
изготвяне на
период
гори" - гр.
проекта
Раднево, селскостопански
производители и
др.

Създаване на условия за
привличане на инвестиции в
селското стопанство

Брой разкрити работни
места

Общинска
След
за целия администрация,
направено
период Общински съвет,
проучване
бизнес

Реконструкция и
изграждане на ракетна
площадка за борба с
градушките на територията
на община Раднево

Изградена площадка

Осъществяване на пилотен
проект за изграждане на
парникови оранжерии,
използващи топлата вода от
електроцентралите

Изградени парникови
оранжерии

за целия
период

за целия
период

Общинска
администрация,
Общински съвет

Бизнес
инвеститори,
местната
общественост,
ТЕЦ "Марицаизток"
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√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

270 000

След
направено
проучване

Създаване на предпоставки
за отдаване на концесия на
земи, рекултивирани след
въгледобивната и
енергопроизводствената
дейност

Брой отдадени дка

за целия
период

Общинска
администрация,
Общински съвет
√

√

√

ЦЕЛ 2:Осигуряване на достъп до модерна експертна и консултантска помощ и квалифицирани услуги
Брой консултирани
земеделски
Предоставяне на актуална
производители;
информация от Общинска
поддържане на база
администрация по отворени
данни; раздел за
програми на Европейския
земеделски
съюз в сферата на
производители на
селското стопанство
интернет страницата на
община Раднево

за целия
период

Предоставяне на актуална
информация на
Брой запитвания, брой
населението за търсени
проведени
селскостопански продукти информационни срещи
с цел стимулиране на
и др.
производството им

за целия
период

Общинска
администрация

за целия
период

Общинска
администрация
Раднево,
Общинска
служба
"Земеделие и
гори"

Организиране на
информационни
разяснителни кампании за
представяне изискванията
на ЕС в областта на
селското стопанство

Брой организирани
мероприятия

Общинска
администрация
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18 000

√

√

√

√

√

√

√

√

√

След
изготвяне на
проекта

След
изготвяне на
проекта

√

Организиране на местни
инициативи за
сформиранe на сдружения
на земеделски
производители и Местни
инициативни групи (МИГ)
Организиране на
заинтересованите
земеделски производители,
създаване на партньорства
Разработване на
териториално-базирана
стратегия за развитие на
селските райони съвместно
с представители на
неправителствения сектор,
на асоциации и
организации на
земеделските
производители и др.

Брой организирани
срещи и инициативи

Брой организирани
мероприятия; дял на
населението обхванато
от МИГ

Разработена стратегия

Общинска
администрация,
Общински съвет,
бизнес
2008-2013
инвеститори,
земеделски
производители и
др.
Селскостопански
2008-2009 производители,
Общинска
администрация

2008-2010

Селскостопански
производители,
Общинска
администрация

Page 4 of 4

5 000

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

2 000

