ОБЩИНА РАДНЕВО – ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Цели на администрацията за 2011 г.
Наименование на администрацията: община Раднево, област Стара Загора
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Цели за 2011 г.

Стратегически цели

Стратегически документ

1.Цел № 1
Осигуряване на
качествени и
достъпни
социални
услуги в
Общината, с цел
подобряване
качеството на
живот,
максимална
самостоятелнос
т, пълна

1.Гарантиране
правото на децата на семейна среда и до
достъп до качествена
грижа
и услуги, според
индивидуалнит
е им
потребности.
Осигуряване

1.Национална
стратегия „Визия за деинституционали
зацията на
децата в
Република
България”
2.Областна
стратегия за
развитие на
Социалните

4

Дейности

1.Изготвяне на
Общинска
Стратегия за
Социални
услуги.

5
Срок
/месец
през
2011
г./

М.IV.

6

7
Индикатор за изпълнение

Очакван
резултат
Разработване и изпълнение на
Общинска
стратегия за
развитие на
социалните
услуги като
инструмент за
по-тясна
връзка между
равния достъп
качеството и

Индикатор
за текущо
състояние

Индикатор за
целево
състояние

Стратегия
за развитие на социалните
услуги 20072011г

Приета от
Об С
Стратегия за
развитие на социалните
услуги 20112016г.

реализация и
на условия за
грижа за
Пълноценен и
Общностите
в достоен живот
риск.
на хората с увреждания.

услуги /20112016г./
3.Общински
план за
развитие на
Община РадНево 20072013г.

финансовата
устойчивост на
социалните
услуги и обвързване развитието им с
адекватни финансови
ресурси.
2.Реализиране на информационни
I-XII
кампании на
територията на
Общината за
услугата
„Приемна
грижа”

2Регистриране на приемни
семейства от
Общината

3.Предоставяне
на алтернативна резидентна
грижа в среда,
близка до семейната в
ЦНСТ

3.Изведени
деца от специализирани
институции за
социални
услуги

0

3.Едно дете,
изведено от
СИ и настанено в ЦНСТ

4.Обучено 1
лице за
здравен ме-

0 обучени
лица за
здравен ме-

4. Едно лице,
обучено за
здравен ме-

4.Осигуряване
средства от
об-

VII

0

2.Осигурено
1 приемно
семейство

щинския бюджет за обучение на 1 лице
от ромски произход за здравен медиатор

5.Подготовка и
кандидатстване с проектно
предложение
за изграждане
на ЦНСТ и
предоставяне
на
резидентната
услуга по
ОПРР
и ОП РЧР
6.Подготовка и
кандидатстван
е
с проектно
предложение за
изграждане на
ЦОП по фонд
„Социално

VII

диатор, което да посредничи в
процеса на
осигуяване
на достъп до
здравни услуги на ромската общност
5.Изготвени
и внесени
проектни
предложения

диатор

диатор

.
5. 0 изготвени
проектни
предложения

5. Две изготвени
проектни
предложения

6.Изготвено и
внесено
проектно
предложение

6.Няма изготвено и
внесено
предложение

I-VI

I-XII

6.Едно изготвено и
внесено
предложение

подПомагане” на
МТСП
7.Разширяване I-XII
на дейностите
по
инициативата
на УНИЦЕФ
„Общинаприятел на
детето”.Изграж
-дане на
I-XI
младежки
парламент.

7.Приобщаване на младите хора към
обществения живот,
свързан с
миналото,
настоящето и
бъдещето
на Раднево

7.Сертификат за
включване на
Общината в
мрежата на
11 общини
за
съвместна
дейност

7.Осигурени
средства от
Общината за
дейности
по инициативата в размер
на 5 000 лв.

8.Предоставяне
на услугата
„Личен
асистент”

8.Осигурени услуги на хора с
увреждания в
домашна среда

8.Ползватели на услугата-12
лица

8.Ползватели на услугата-30 лица

9.Обслужване
на лица с увреждания, ползващи инвалидни колички

Липса на
тази услуга

Брой
обслужени
лица
С увреждания

10.Предоставя
не
на безплатни

10 работни
станции за
потребител

13 работни
станции за
потребители

9.Закупуване
на
специализиран
Микробус за
Целите на
ЦСРИ
10.Предоставя
не на

м.XII

II-XII

безплатни
интернет
услуги
в читалищни
библиотеки по
програма „Глобални
библиотеки”
ЦЕЛ № 2
Ефективно
управление на
имотитеобщинска
собственост

1.Повишаване
приходите от
управлението
и
разпореждане
то с
общинската
собственост

I-XII

интернет
услуги
в читалищни
библиотеки по
програма „Глобални
библиотеки

и на
услугата в
две
библиотеки

на услугата
в 3 библиотеки в общината.

Повишаване
приходите от
наеми на общинска собственост

Приходи в
размер на
368 831-за
2010 г.

Приходи в
размер
на370 000 лв
в края на
2011г.

1.Закон за
обществените
поръчки.
Наредба за
възлагане на
малки
обществени
поръчки.

1.Актуализира
не на
вътрешната
нормативна
уредба в
областта на
управлението
на общинската
собственост.

2.Наредба за
реда, придобиване, управление и
разпореждане
с общинско
имущество

2.Осъществяв
ане на контрол I-XII
върху
неправомернот
о ползване на
общинска
собственост

Прекратяване
на
неправомерно
ползване на
общинска
собственост и
имущество

0

Брой случаи на
прекратено
неправомерно
ползване на
общинска
собственост и
имущество.

3. Прозрачност
и откритост
при
обявяването и

По-добра
информиранос
т
на гражданите

Обявяване
на необхоимата инФормация в

Обявяване на
необходимата информация в

I-XII

провеждането
на
процедурите
при отдаване
под нам, продажба или замяна на общ.
собственост
ЦЕЛ№3
Публичност и
прозрачност
при приемане и
изпълнение на
Бюджет 2011г.
на община
Раднево.

Откритост и
прозрачнос на
Финансовото
управление

Закон за
държавния
Бюджет на РБ
за 2011г.
Закон за
общинските
бюджети;
Наредба за
съставянето,
изпълнението
и отчитането
на общинския
бюджет;
Система за
управление и
контрол на
бюджетния
процес;

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

I-II

и фирмите при местния
провеждането
вестник
на процедурите

пресата, интернет страницата на
общината и
информационния център

Информираност на гражданите за
целите
бюджета,
обсъждане на
предложения
и мнения

Бр.
обсъждания
2010 – 1

Бр. обсъждания
2011г. 11

2.Решенията
на
Общ. Съвет за
текущото
изпълнение на
Бюджета да се
публикуват в
местния
вестник и
на интернет
страницата.

I-XII

Публичност и
прозрачност
при изпълнението на бюджета

Бр.
решения

Бр. публикувани решения

3.Решенията

Пери

Прозрачност и

Бр.

Бр.

ЦЕЛ № 4
Подобряване
качеството на
атмосферния
въздух и
водите

Трайно
подобряване
състоянието
на околната
среда на
територията
на общината

Програма за
намаляване
нивата на замърсителите
и достигане
на
установените
норми за
вредни веще-

на
одич
Общ. Съвет за но
актуализиранеТо на бюджета
да се
публикуват в
местния
вестник и на
интернет
страницата

публичност за
настъпили
промени в
бюджета

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

IV
VII
X

Публичност и
прозрачност
при отчитане
изпълнението
на бюджета

1.Контрол
върху
изпълнението
на
ангажиментите на големите
предприятия
за изпълнение
на

II-VII

Снижаване на
SO2 и РМ 10 в
атмосферния
въздух

решения за
актуализация на
бюджета

публикувани
решения за
актуализация
На бюджета.

Бр.
публикувани
обяснителни
записки

Завишени
норми на
SO2 и РМ
10 в
атмосферни
я въздух

Снижаване на
количеството на SO2 с
94 % и
намаляване
на дните с
превишени
количества на
РМ 10 над

ства в района
за оценка и
управление
на
качеството на
атмосферния
въздух на гр.
Раднево и
План за действие към нея
за 2009-2011г.

Мерките от Общинската програма за
намаляване на
нивата на замърсителите и
достигане на
установените
норми за вредни вещества

Общинска
програма за
управление
на
отпадъците
2009-2013г.

2.Въвеждане
на
системата за
разделно
събиране във
всички
населени от
общината, училища и детски
градини.

Общински
план за
развитие на
Община Раднево 20072013г.

3.Изготвяне и
кандидатстван
е
с проектно
предложение за
изграждане на

ПДК

VII

I-XII

Достигане на
целите от Националната
програма за
управление
на отпадъците
на територията
на община
Раднево за
2009-2013 г.

Разделно
сметосъбиране само в
гр. Раднево
и
кв.”Гипсово”

Обхващане на
100 % от
населението
на общината в
системата
за разделно
събиране на
отпадъци

Изготвено и
внесено Проектно
предложение
„Интегриран
воден проект
за

0 изготвени
Проектни
предложени
я

1 изготвено и
внесено
проектно
предложение

ЦЕЛ № 5
Продължаване
процеса на
модернизация
на администра-

Модерно
административно обслужване на
гражданите.

Стратегия за
Модернизиране на държавната адми
нистрация.

пречиствателн
а
станция за
отпадни води и
В и К мрежа на
територията на
град Раднево

Изграждане на
ГПСОВ и реконструкция и
разширение на
ВиК мрежа на
град Раднево
по процедура
BG161РО005/
10/1.10.03/16

4.Кандидатств VIII
ане с проект
„Регионална
система за управление на
отпадъците-регион Стара ЗаГора” по ОП
„Околна среда”
за отпускане
на
безвъзмездна
финансова помощ за реализиране на
проекта
1.Периодични
анкети сред
VI-XII
гражданите за
нивото на административ-

Реализиране
на проект „Регионална система за управление на
отпадъците-регион Ст.Загора

Няма
внесена
предложение

Одобрено
проектно предложение

Информираност на
администрацията за
степента на

Изготвяне
на шестмесечие на
анкети сред
гражданите

Изготвени на
шесмесечието на анкети
сред гражданите за ни-

цията за предоставяне на качествени административни
услуги на
гражданите.

Реализиране
Правото на
гражданите на
добро
управление и добра
администрация

Наредба за
административното
обслужване

ното обслужване като
корекционен
механизъм
за подобряване
работата на
Общината в тази
дейност

удовлетворено
ст на гражданите от
предлаганите
административни услуги.

за нивото
на
администра
тивното обслужване

вото на административно
то обслужване

2.Създаване
на електронна
анкета за
проучване
мнението на гражданите

I-XII

По-добра информираност
на администрацията, относно удовлетвореността на гражданите

Липса на
електронна анкета

Създадена
електронна

3.Периодичен
анализ на жалбите и
сигналите на
гражданите, като
коректив в
подобряване
работата на
администра-

VI-XII

Предприемане
на мерки, при
установяване
нарушаване
правата на
гражданите или
нарушения от
страна на
администрацията.

Изготвен
анализ на
жалбите и
сигналите
през 2010г.

Брой
извършени
анализи на
жалбите и
сигналите.
предприети
мерки.

цията
и спазване
правата на
гражданите.
4.Периодичен
Отчет на
изпълнението
на Наредбата
за
Административно
обслужване

5.Създаване
на меню
пресцентър на
интернет
страницата на
Общината
6.Проучване и
внедряване на
добри практики
в работата на
администраци
я-та

III

Непрекъсната
подобряване
качеството на
административното оболужване като
се отчитат измененията и се
набелязват
мерките за
следващия период

Изготвен
отчет през
2010 г.

Изготвен отчет
през 2011г.

III

Предоставяне
навременна
информация за
гражданите и
бизнеса

Липса на
меню пресцентър на
интернет
страницата
на общината

Създадено
меню пресцентър на
интернет
страницата
на Общината

Внедряване на
добри практики
в работата на
общинска администрация

0 проучени
и внедрени
добри практики

Проучени и
внедрени
добри практики
в работата на
общинска администрация

7.Отчети на
Кмета на
общината,
кметовете и
кметски наместници пред
населението

Изготвил:
ДЕКО ДЕЛЕВ
Секретар на община Раднево

III-IV

Информиране
на жителите на
общината за
постигнатото
през изминалата година

Изготвени и
представени
отчети пред
населението в
града и селата
на общината

