Приоритет 2: ПОДОБРЯВАНЕ, ЗАПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Отговорна институция

Необходими
средства /в
лв./

Частни средства

Срок на
постигане

Фондове на ЕС,
друга
чуждестранна
помощ

Индикатор за постигането

Средства от
държавния бюджет

Цел / мярка

Средства на
местните власти

Източници на финансиране

√

√

ЦЕЛ 1: Трайно подобряване състоянието на околната среда на територията на общината

Екологичен мониторинг Въвеждане на система за
измерване и контрол върху
качеството на атмосферния
въздух, почвата и водата

Изградена система

Периодично провеждане на
обществени кампании:
Повишена екологичната
Чисти реки, училища,
култура на населението
жилищни комплекси и
райони
Разработване на
дългосрочна програма за
опазване на околната
среда с конкретни
ангажименти на МИНИ
“Марица изток”

Постигнати
договорености за
опазване на околната
среда

Общинска
администрация,
Общински съвет,
2009-2011
НПО, екологични
организации и
др.

732 000

√

Общинска
администрация,
След
местни медии,
за целия
изготвяне на
учебни
период
проект
заведения,
обществеността,
√
бизнес, НПО
Общинска
администрация,
2008-2010
МИНИ "Марица
изток" ЕАД

√

√

10 000
√
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√

√

√

Модернизация или
изграждане на нова
градска пречиствателна
станция за отпадни води –
Раднево
Модернизация и
доизграждане на ВиК
система във всички
квартали на гр.Раднево и в
останалите селища на
общината
Залесяване на крайпътни и
междублокови
пространства в град
Раднево

Модернизирана
пречиствателна станция

за целия
период

Отговорна институция

Необходими
средства /в
лв./

Частни средства

Изграждане на зелени зони
около селища и обекти и
разработване на проекти за
Рекултивирани терени рекултивация на площи,
дка
засегнатите от дейността на
въгледобива и
енергопроизводството

Срок на
постигане

Фондове на ЕС,
друга
чуждестранна
помощ

Индикатор за постигането

Средства от
държавния бюджет

Цел / мярка

Средства на
местните власти

Източници на финансиране

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Общинска
администрация,
След
въгледобивни и изготвяне на
енергийни
проекти
предприятия

Общинска
2008-2012 администрация,
Общински съвет

24 500 000

Общинска
След
Км изградена ВиК мрежа 2008-2013 администрация, изготвяне на
ВиК - Раднево
проекти

Брой дка залесени
пространства

Общинска
администрация,
за целия
Общински съвет,
период
НПО, граждани и
др.
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850 000
√

Възпитание на екологична
култура у подрастващите

Цялостно проучване на
биоразнообразието на
територията на община
Раднево.

Отговорна институция

Необходими
средства /в
лв./

Общинска
администрация,
за целия Общински съвет,
период
учебни
заведения, НПО и
др.

110 000

Брой дка залесени
пространства

Общинска
администрация,
Кметства в
Общината,
2008-2011
Общински съвет,
НПО, граждани,
Бизнес сектор и
др.

2 000 000

Брой проведени часове,
брой разпространени
материали и др.

Общинска
администрация,
за целия
учебни
период
заведения, НПО и
др.

150 000

Отчетени резултати от
проучването, издаден
каталог и др.

Общинска
администрация,
екологични
2008-2010
неправителствен
и организации и
др.

50 000

Брой дка залесени
пространства
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Частни средства

Създаване
на
рекреационни зелени зони
в селищата от общината

Срок на
постигане

Фондове на ЕС,
друга
чуждестранна
помощ

Озеленяване
на
детски
градини и училища на
територията на общината

Индикатор за постигането

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Средства на
местните власти

Цел / мярка

Средства от
държавния бюджет

Източници на финансиране

√

√

√

Проучване възможностите
за използване на
алтернативни източници на
енергия (слънчева енергия,
вятърна енергия, биогорива
и когенерационни
инсталации и др.)

Брой проучвания

Отговорна институция

Необходими
средства /в
лв./

Общинска
администрация,
Според
2008-2010 Общински съвет, извършено
НПО, Бизнес
проучване
сектор
√

Дейности за възстановяване
на унищожени или
антропогенно повлияни
местообитания

Възстановени
месообитания

Общинска
администрация,
екологични
2008-2013
неправителствен
и организации и
др.

√

√

Изграждане на регионално
депо за твърди битови
отпадъци

Ликвидирани
Общинска
нерегламентирани
администрация,
сметища и подобрена 2008-2013 Общински съвет,
система за наблюдение,
Кметства в
контрол и санкции
общината

Функциониращо
регионално депо за
преработка на твърди
битови отпадъци

√

√

√

След
проучване
√

Общинска
администрация,
След
Общински съвет,
2008-2011
изготвяне на
общини от
проект
област Стара
Загора
√
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√

200 000

ЦЕЛ 2: Оптимизиране на системата по управление на отпадъците
Прилагане на подходящи
системи за контрол и
санкции с оглед
прекратяване на бъдещо
незаконно изхвърляне на
отпадъци

Частни средства

Срок на
постигане

Фондове на ЕС,
друга
чуждестранна
помощ

Индикатор за постигането

Средства на
местните власти

Цел / мярка

Средства от
държавния бюджет

Източници на финансиране

√

√

Постепенно въвеждане на
разделно събиране на
отпадъците в съответсвие с
ЗУО

Въведено разделно
сметосъбиране по
населени места

Подкрепа на МБАЛ “Д-р Д.
Чакмаков” – град Раднево
за решаване на проблема
с опасните болнични
отпадъци

Приета програма за
действие; реализирани
мерки

Въвеждане на система за
събиране и обезвреждане
на градински и други
селскостопански отпадъци

Приета програма за
действие, проведен
експеримент за
внедряване на система
за компостиране на
отпадъци

Изграждане на съоръжения
за предварително
третиране, вкл.
компостиране, сортиране и
сепариране на отпадъци

Брой изградени
съоръжения

Отговорна институция

Необходими
средства /в
лв./

Общинска
администрация,
Общински съвет,
фирма
концесионер,
2008-2010
500 000
НПО, учебни и
болнични
заведения,
детски градини и
√
др.
Общинска
администрация,
След
2008-2011 Общински съвет, изготвяне на
МБАЛ "Д-р Д.
проекта
Чакмаков"
√
Общинска
администрация,
Общински съвет,
2008-2010
Кметства в
Общината, НПО,
граждани и др.

за целия
период

√

√

√

√

√

√

√

√

√

600 000

Общинска
След
администрация, изготвяне на
Общински съвет
проекта
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Частни средства

Срок на
постигане

Фондове на ЕС,
друга
чуждестранна
помощ

Индикатор за постигането

Средства на
местните власти

Цел / мярка

Средства от
държавния бюджет

Източници на финансиране

Въвеждане на система за
събиране, препакетиране,
транспортиране и
съхраняване на опасни за
човека и околната среда
вещества

Брой реализирани
проекти

Отговорна институция

Необходими
средства /в
лв./

Частни средства

Срок на
постигане

Фондове на ЕС,
друга
чуждестранна
помощ

Индикатор за постигането

Средства на
местните власти

Цел / мярка

Средства от
държавния бюджет

Източници на финансиране

Общинска
администрация,
След
за целия Общински съвет,
изготвяне на
период
Кметства в
проект
Общината, НПО,
граждани и др.
√

√

√

√

ЦЕЛ 3: Наблюдение, защита и отстраняване на последствията от природни бедствия, аварии и катастрофи
Създаване и усилване на
общинската
инфраструктура за
предотвратяване и защита
от природни бедствия,
аварии и катастрофи

извършени строителномонтажни дейности

Подготовка на аварийни и
спасителни групи, в случай
на природни бедствия,
аварии и катастрофи

Брой проведени
обучения

Изграждане на система за
ранно сигнализиране, в
случай на природни
бедствия, аварии и
катастрофи

Изградена система

за целия
период

Общинска
След
администрация, изготвяне на
Общински съвет
проекта

Общинска
администрация,
Гражданска
защита и др.

След
направено
проучване

Общинска
администрация,
2008-2010
Гражданска
защита и др.

След
направено
проучване

за целия
период
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√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

