Приоритет 1: ПОДКРЕПА РАЗВИТИЕТО НА ВЪГЛЕДОБИВА И ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ И
НОВОИЗГРАДЕНИ МОЩНОСТИ

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: Подкрепа развитието на въгледобива
Приемане на програма
за опазване на околната
среда и защита здравето
на гражданите на
общината

Приета програма и план
за действие

2009

Общинска
администраци
я, Общински
съвет, "Мини
Марица изток"
ЕАД

Създаване на работни
Общинска
групи с представители на
администраци
държавна и местна власт,
я, Общински
бизнес сектор, екологични
съвет,
НПО и граждани за
Приета програма и план
въгледобивни и
приемане на политика за
2008 -2009
за действие
енергийни
ограничаване вредното
предприятия,
въздействие на
НПО, бизнес
въгледобива и
сектор,
енергопроизводството
граждани и др.
върху околната среда
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15 000

След
проучване
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Изготвяне на проектни
предложения за запазване
и възстановяване на
екологичното равновесие
и ограничаване
замърсяването на водите
и атмосферата

Брой проведени
профилактични
прегледи, осъществени
инвестиции в сферата
на здравеопазването и
др.

Брой подготвени
проектни предложения

Отговорна
институция

Необходими
средства /в
лв./

за целия
период

Общинска
администраци
След
я, Общински
изготвяне на
съвет, "Мини
проекта
Марица изток"
ЕАД

за целия
период

Общинска
администраци
я, Общински
След
съвет, "Мини
направено
Марица изток"
проучване
ЕАД, ТЕЦ
"Марица изток
2" ЕАД

за целия
период
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Частни
средства

Прилагане на
партньорски подход за
подобряване здравния
статус на населението

Брой подготвени
проектни предложения

Срок
на
постигане

Фондове на ЕС,
друга
чуждестранна
помощ

Оказване на техническа
помощ при изготвяне на
проектни предложения за
възстановяване на
почвената и растителната
покривка на засегнати от
въгледобива и
енергопроизводството
терени

Индикатор за постигането

Средства от
държавния
бюджет

Цел / мярка

Средства на
местните
власти

Източници на финансиране

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Общинска
администраци
След
я, Общински
изготвяне на
съвет, "Мини
проекта
Марица изток"
ЕАД
√

Приоритет 1: ПОДКРЕПА РАЗВИТИЕТО НА ВЪГЛЕДОБИВА И ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ И
НОВОИЗГРАДЕНИ МОЩНОСТИ

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 2: Подкрепа производството на ел. Енергия
Подкрепа при
разработване на план за
развитие на
енергопроизводството и
рехабилитация на
използваните мощности

Приет план за действие

Оказване на съдействие
при търсене на
потенциални партньори и
инвеститори, бизнес
лобиране

Брой осъществени
контакти с потенциални
партньори, брой
проведени срещи и др.

Подкрепа за развитието
на съпътстващия сектор
чрез предоставяне на
преференциални условия
за местния бизнес,
консултации и
информация за
възможности за
инвестиране

Брой консултирани
фирми, брой
предоставени
преференции и др.

Развитие на енергиен
клъстър

Общинска
администраци
я, Общински
2008-2009
съвет, ТЕЦ
"Марица изток
2" ЕАД

за целия
период

за целия
период

8 000

В
Общинска
зависимост
администраци
от
я, Общински
конкретните
съвет
условия

В
Общинска
зависимост
администраци
от
я, Общински
конкретните
съвет
условия

Общинска
Институцио-нално
администраци
изграден клъстър,
След
я, Общински
подобрена конкурентно- 2008-2010
направено
съвет,
способност на
предприятия от проучване
индустриалния сектор
енергийния
сектор
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