УТВЪРЖДАВАМ: /п/
Георг Спартански
Кмет на Община Плевен
Заповед №РД-10-2222/18.12.2017 г.

ПЛАН
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2018 г.
Стратегическа
цел

Приоритет

Оперативна цел/
Дейности

(1)

(2)

(3)

1. Ускоряване на
социално-икономическото развитие на Общината

1.1. Модерна градска икономика, базирана на знанието

1. Ускоряване на
социално-икономическото развитие на Общината

1.1. Модерна градска икономика, базирана на знанието

Поддържане
стабилно
ниво на публични финанси чрез предварителен
финансов контрол за
поемане и изпълнение на
финансови ангажименти
Поддържане
стабилно
ниво
на
публични
финанси чрез изготвяне
Бюджет
2018
год.,
тригодишна бюджетна
прогноза, анализ и отчет
изпълнението на Бюджет
2017 год.

1. Ускоряване на
социално-икономическото развитие на Общината

1.2. Стимулиране
на предприемачеството

Изготвяне на програма и
отчет за управление и
разпореждане с общинска собственост

Бюджет
/прогнозен/
лв.

Срок за
реализация
(месец и
година)

Очаквани резултати

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Подобряване
финансовата дисциплина и
повишаване доверието на
граждани и бизнес в
управлението на публичните финанси
Реалистично планиране
на финансовите ресурси
и целесъобразното им
разходване

Издава
не на
контролни
листове
Месеч
ни
и
тримес
ечни
отчети,
Решен
ия
и
Запове
ди за
измене
ния
Прихо
ди от
разпореждане с

Изготвяне на
доклади,
становища и
предложения

Дирекция
ФСД
Отдел ФК

Изготвени
проекти
отчети

Дирекция
ФСД
Отдел
„Бюджет“

постоянен

регламентиран
в ЗПФ

постоянен

Постигане на ясна и
конкретна насоченост и
публичност на дейности
свързани с управление и
разпореждане с

Индикатори за
изпълнение
текущ целеви

Стойност във
финансови
средства –
прогноза

Отговорник
водещ

(9)

и

партньор

(10)

Общински
съвет

Отдел
УРОС,
Дирекция
ФСД , ОП
„Жилфонд”,

1

Стратегическа
цел

(1)

Приоритет

Оперативна цел/
Дейности

(2)

(3)

Бюджет
/прогнозен/
лв.

Срок за
реализация
(месец и
година)

Очаквани резултати

(4)

(5)

(6)

Индикатори за
изпълнение
текущ целеви

(7)

(8)

Отговорник
водещ

(9)

общинската собственост

общин
ска
собственост

20 000 лв.

ОП „Център
за градска
мобилност”

1. Ускоряване на
социално-икономическото развитие на Общината

1.2. Стимулиране
на предприемачеството

Осигуряване на ефективен и непрекъснат превоз
на пътници по основните
градски и междуселищен
превоз на пътници, както
и превоз с таксиметрови
услуги

постоянен

Непрекъснат транспортен
процес

Спазва
не на
нормативните
документи

100 % изпълнение на
предвидените
дейности

Отдел
„Местно
икономическо
развитие и
защита на
потребителите”
(МИРиЗП)

1. Ускоряване на
социалноикономическото
развитие
на
Общината

1.2. Стимулиране
на предприемачеството

Определяне
на
потребностите
като
комплекс от действия по
анализ на необходимостта от предоставяне
на услуги, извършване на
доставки или строителство, за реализиране
целите и плановете на
Община Плевен

постоянен

Своевременно стартиране
подготовката на обществените поръчки

По –
бързо
и покачест
вено
стартиране
и
провеж
дане на
общест
вена
поръчка

100 %
изпълнение на
предвидените
дейности в
указаните
срокове

отдел
„Обществени
поръчки”

1. Ускоряване на

1.3. Привличане на

Реализация

декември

Предоставени

инфор

информацион

Община

на

Проект

500 000 лв.

инфор-

партньор

(10)

2

Стратегическа
цел

(1)

Приоритет

Оперативна цел/
Дейности

(2)

Бюджет
/прогнозен/
лв.

Срок за
реализация
(месец и
година)

Очаквани резултати

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

мационни
услуги
за
възможностите за привличане на европейско
финансиране.
Популяризирани възможности за предоставяне на
средства
от
Еврофондовете
Създаване на нормативна
уредба,
създаваща
условия за привличане на
инвестиции
на
територията на общината

мацио
нни и
комун
икацио
нни
услуги
- 495
бр.
Интерес от
потенциални
инвеститори
0

ни
и
комуникацион
ни услуги - 1
599 бр.

Плевен

Реализирани
инвестиционн
и намерения

Отдел ПНО
Дирекция
ИР
Дирекция
ФСД

Развита
туристическа
атракция
„Румънски
мавзолей
и
мемориален
парк” в с.
Гривица
Приет
окончателен
проект
на
ОУПО Плевен

Община
Плевен

(3)

социално-икономическото развитие на Общината

инвестиции

1. Ускоряване на
социално-икономическото развитие на Общината

1.3. Привличане на
инвестиции

1. Ускоряване на
социално-икономическото развитие на Общината

1.5. Развитие
печеливш
разнообразен
туризъм

на
и

2. Оптимизиране
на пространствената организация
и инфраструктурното осигуряване
на
общинската
територия

2.1.Усъвършенства
не
на
териториалното устройство и пространственото развитие

„Продължаване
функционирането
на
Областен
информационен център-Плевен,
като част от националната мрежа от 27
областни информационни центрове”
Изготвяне на проекти на
нормативни
актове,
актуализиране
на
действащите актове по
прилагане на актове от
по-висока степен

2018 г.

-

постоянен

Реализация на Проект
„Memory
Route
Sustainable cross-border
tourism
products
for
Memorial Park “Grivitsa”
and "Turnu" Fortress”

7 531 575.41
лв.

2020 г.

Развита
туристическа
атракция
„Румънски
мавзолей и мемориален
парк” в с. Гривица, като
съчетание на природни
дадености с културноисторическо наследство.

Изработване на Общ
устройствен план на
Община Плевен /ОУПО/

124 488 лв.

30.10.2018 г.

Осигуряване
на
устройствена основа за
развитието на територията и намаляване на
сроковете за реализация
на инвестиционни проекти

Индикатори за
изпълнение
текущ целеви

Приет
предва
рителен
проект
за
ОУПО,
процедури

Отговорник
водещ

(9)

партньор

(10)

Партньор от
Р Румъния
Община
Турну
Мъгуреле

Директор
дирекция
УТ

3

Стратегическа
цел

(1)

Приоритет

(2)

Оперативна цел/
Дейности

(3)

Бюджет
/прогнозен/
лв.

Срок за
реализация
(месец и
година)

Очаквани резултати

(4)

(5)

(6)

Индикатори за
изпълнение
текущ целеви

(7)

(8)

Отговорник
водещ

(9)

партньор

(10)

по
съгласуване,
общест
вено
обсъждане,
изработване на
оконча
телен
проект
на
ОУПО
2. Оптимизиране
на пространствената организация
и инфраструктурното осигуряване
на
общинската
територия

2.1.Усъвършенства
не на териториалното устройство и
пространственото
развитие

Внасяне на коригирания 128 700 лв.
окончателен проект на
ОУП на гр. Плевен за
приемане от Общински
съвет Плевен

2. Оптимизиране

2.1.Усъвършенства
не на териториал-

Възлагане на

15 000 лв.

30.06.2018 г.

30.10.2018 г.

Осигуряване на устройствена основа за развитието на територията и
намаляване на сроковете
за
реализация
на
инвестиционни проекти

Приключе
на
процедурата
по съгласува
не
и
одобря
ване на
ОУП
на гр.
Плевен

Приет
окончателен
проект
на
ОУП на гр.
Плевен

Осигуряване
на
устройствена основа за

Бр.

Създаване на

Главен
Общински
архитект
съвет
Нач.
отдел
ТСУ

Нач.отдел
ТСУ

Отдел
УРОС

4

Стратегическа
цел

Приоритет

Оперативна цел/
Дейности

Бюджет
/прогнозен/
лв.

Срок за
реализация
(месец и
година)

Очаквани резултати

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

развитието на зелената
система на града и на
общинските имоти

ползва
тели

по-добро
градско
пространство–
място
за
срещи и спорт

Архитектурна
среда
достъпна за хора с
увреждания и с намалена
подвижност

Бр.
инфор
мационни
табели
със
символ
за
достъп
ност.
Бр.
инвестицион
ни
проекти
Брой
реставрирани
сгради.
Брой
съгласувани
проек-

(1)

(2)

(3)

на пространствената организация
и инфраструктурното осигуряване
на
общинската
територия

ното устройство и
пространственото
развитие

изработване, съгласуване
и провеждане на
процедури по одобряване
на ПУП-ПРЗ за УПИ I,
кв.215а по плана на гр.
Плевен

2. Оптимизиране
на пространствената организация
и инфраструктурното осигуряване
на
общинската
територия

2.1.Усъвършенства
не на териториалното устройство и
пространственото
развитие

Изработване на програма
и изпълнение на мерки
за
привеждане
на
урбанизираната територия и на съществуващи
отделни
сгради
и
съоръжения в нея в
съответствие с изискванията за достъпна среда

30 000 лв.

2. Оптимизиране
на пространствената организация
и инфраструктурното осигуряване
на
общинската
територия

2.1.Усъвършенства
не на териториалното устройство и
пространственото
развитие

Изработване на план за
управление на групова
културна ценност – ул.
„В. Левски” и Площад
„Свобода”

6000.00

30.11.2018 г.

Подобрено качество на
живот за различни групи
от общността

30.11.2018 г.

Проектна готовност за
възлагане на строителство
Въвеждане на единни
правила и изисквания
към всички собственици
на имоти и възложители
на инвестиционни проект
в зоната на групова НКЦ

Индикатори за
изпълнение
текущ целеви

Отговорник
водещ

партньор

(9)

(10)

Привеждане
на
всички
сгради общинска собственост
и
публични
пространства
в съответствие
с
изискванията
за
достъпност

Отдел ТСУ

Отдел
УРОС
ОП
„Жилфонд”

Създаване на
оживен,
безопасен
и
устойчив
градски
център.
Увеличен
брой туристи
и клиенти в

Дирекция
УТ

5

Стратегическа
цел

(1)

Приоритет

(2)

Оперативна цел/
Дейности

(3)

Бюджет
/прогнозен/
лв.

Срок за
реализация
(месец и
година)

Очаквани резултати

(4)

(5)

(6)
Предотвратяване
процес на рушене
НКЦ

2. Оптимизиране
на пространствената организация
и инфраструктурното осигуряване
на
общинската
територия

2.1.Усъвършенства
не на териториалното устройство и
пространственото
развитие

2. Оптимизиране
на
пространствената организация
и
инфраструктурното
осигуряване на общинската територия

2.1.Усъвършенства
не
на
териториалното
устройство
и
пространственото
развитие

2. Оптимизиране
на пространствената организация
и инфраструктурното осигуряване

2.1.Усъвършенства
не на териториалното устройство и
пространственото
развитие

Индикатори за
изпълнение
текущ целеви

(7)
на
на

(8)

Отговорник
водещ

(9)

партньор

(10)

ти за
елемен
ти на
градския
дизайн
Изготвен
проект

търговските
обект

Подобряване
качеството на
предоставяната услуга

Дирекция
„Устройство на територията

Отдел ЗСД

Благоустрояване и привеждане в съответствие с
нормативните изисквания на дворните
пространства на 6 детски
ясли в гр. Плевен:
„Мир”
„Дружба”
„Щастливо детство”
„Ас. Халачев”
„Чайка”
„Латинка”
Цялостен ремонт и
оборудване на сградата и
дворното пространство
на д.я. „Гергана” по
проект „Подобряване на
условията за
предоставяне на модерни
образователни условия

50 000 лв.
без ДДС

01.12.2018 г.

Създаване на
предпоставка за оптимизиране на средата за
деца до 3 г.

500 000 лв.
без ДДС

01.07.2017г

Цялостен ремонт и преустройство на сградата и
прилежащото дворно
пространство

Изготвен
проект

Подобряване
качеството на
предоставяната услуга

Отдел ТСУ

Отдел ЗСД

Довършване
реализацията на Проект
„Изграждане
на
Многофункционална
спортна зала в гр.
Плевен”.

10 000 000
лв.

2020 г.

Създадени
съвременни
условия за практикуване
на масов и професионален спорт в модерна
материална база

Текущо
изпълнение
индика
тивно-

100%Изградена
Многофункционална
спортна зала

Община
Плевен

Министерст
во
на
младежта и
спорта

6

Стратегическа
цел

(1)

Приоритет

(2)

Оперативна цел/
Дейности

(3)

Бюджет
/прогнозен/
лв.

Срок за
реализация
(месец и
година)

Очаквани резултати

(4)

(5)

(6)

на
общинската
територия

Индикатори за
изпълнение
текущ целеви

(7)

(8)

Отговорник
водещ

(9)

партньор

(10)

20%

2. Оптимизиране
на
пространствената организация и инфраструктурното
осигуряване
на
общинската
територия

2.1.Усъвършенства
не на териториалното устройство и
пространственото
развитие

Реализация на Проект
„Изграждане на Открит
спортен комплекс в УПИ
IX и X, стр.кв.841 по
плана за регулация на гр.
Плевен”

1 748 978.78
лв.

2. Оптимизиране
на пространствената организация
и инфраструктурното осигуряване
на
общинската
територия

2.2.Инфраструктур
но осигуряване на
територията

Проектиране на основен
ремонт на пл. „Свобода”
и пешеходна ул. „Васил
Левски” от пл. „Свобода”
до
пл.
„Стефан
Стамболов” - гр. Плевен

43 200 лв.
/преходен/

2. Оптимизиране
на пространствената организация
и инфраструктурното осигуряване
на
общинската
територия

2.2.Инфраструктур
но осигуряване на
територията

Изработване на
инвестиционен проект за
преустройство, навесна
конструкция и достъпна
архитектурна среда на
Автогара Плевен- УПИ I653.2, кв.219, по плана на
гр. Плевен

2.Оптимизиране

2.2Инфраструктур-

Комплексен проект за

2020 г.

Създаден открит спортен
комплекс на мястото на
две стари игрища за
практикуване на масов и
професионален спорт в
модерна материална база

0

30.07.2018г.

Оживен, безопасен,
устойчив и здравословен
град;
Свързване на зони с
изградена достъпна арх.
среда

43 200 лв.

30.07.2018г.

Подобрено качество на
услуга;
Създаване на съвременен
общински сграден фонд,
съобразен с изискванията
за хора с намалена
подвижност.

Проект
на
готовност за
възлагане на
строителство
Проект
на
готовност за
възлагане на
строителство

14 400 лв.

30.07.2018г.

Подобрено качество на

Проект

Изграден нов
обект
от
спортната
инфраструкту
ра
с
960
седящи места.
Разкрити 20
нови работни
места
за
обслужващ
персонал.
Увеличен
брой туристи
и клиенти в
търговските
обекти;

Община
Плевен

Лицензиране
на Автогара;
Увеличен
брой на
пътуванията

Дирекция
ОП „Център
„Устройство за градска
на територия- мобилност”
та”

изпълнение на

Дирекция

Дирекция
„Устройство
на територията”

Дирекция

7

Стратегическа
цел

(1)

Приоритет

(2)

Оперативна цел/
Дейности

Бюджет
/прогнозен/
лв.

Срок за
реализация
(месец и
година)

Очаквани резултати

(4)

(5)

(6)

(3)

услуга, предоставяна от
общината за различни
групи от общността

Индикатори за
изпълнение
текущ целеви

Отговорник
водещ

(9)

партньор

(7)

(8)

(10)

на
готовн
ост за
възлаг
ане на
строит
елство
Подобряване на
състоя
нието
на
общин
ската
инфраструктура

предвидените
дейности в
указаните
срокове

„Устройство ГРиОД
на територията”

изпълнение на
предвидените
дейности в
указаните
срокове

Отдел ПНО

Общинска
администра
ция

на пространствената организация
и инфраструктурното осигуряване
на територията на
Община Плевен

но осигуряване на
територията

инвестиционна
инициатива и авторски
надзор за Ритуален дом в
гробищен парк „Чаира”ПИ 56722.191.309 по КК
на Община Плевен

2. Оптимизиране
на пространствената организация
и инфраструктурното осигуряване
на общинската
територия

2.2.Инфраструктур
но осигуряване на
територия

Изготвяне на
законосъобразни актове
и договори във връзка с
управлението и
разпореждането с
общински имоти

2. Оптимизиране
на пространствената организация
и инфраструктурното осигуряване
на
общинската
територия
2. Оптимизиране
на пространствената организация
и инфраструктурното осигуряване
на
общинската

2.2. Инфраструктурно осигуряване
на територията

Основен ремонт на дом
на покойника в гробищен
парк до Стадиона

30 000 лв.

априлсептември
2018 г.

Осигуряване на условия
за работа на служителите
в гробищния парк и
извършване
на
погребения

Община
Плевен,
Дирекция
ГРиОД

Специализи
рана фирма
за СМР

2.2. Инфраструктурно осигуряване
на територията

Основен ремонт на дом
на
покойника
в
Горноплевенски
гробищен парк

30 000 лв.

априлсептември
2018 г.

Осигуряване на условия
за работа на служителите
в гробищния парк и
извършване
на
погребения

Дирекция
ГРиОД

Специализи
рана фирма
за СМР

постоянен

-

Законосъобразно
управление на
общинската собственост

8

Стратегическа
цел

(1)
територия
2. Оптимизиране
на пространствената организация
и инфраструктурното осигуряване
на
общинската
територия
2. Оптимизиране
на пространствената организация
и инфраструктурното осигуряване
на
общинската
територия
2. Оптимизиране
на пространствената организация
и инфраструктурното осигуряване
на
общинската
територия
2. Оптимизиране
на пространствената организация
и инфраструктурното осигуряване
на
общинската
територия

Приоритет

Оперативна цел/
Дейности

Бюджет
/прогнозен/
лв.

Срок за
реализация
(месец и
година)

Очаквани резултати

(5)

(6)

Индикатори за
изпълнение
текущ целеви

(8)

водещ

(2)

(3)

(4)

2.2. Инфраструктурно осигуряване
на територията

Изграждане и ремонт на
алеи
в
гробищните
паркове

100 000 лв.

януаридекември
2018 г.

Осигуряване на достъпна
среда за граждани и
траурни фирми

Дирекция
ГР и ОД

2.2.Инфраструктур
но осигуряване на
територията

Проучване, проектиране
и осигуряване терен за
нов гробищен парк

50 000 лв.

януаридекември
2018 г.

Осигуряване
гробни
места за извършване на
погребения за период от
10-20 г.

Гл.архитект
Дирекция
ГРиОД

2.2.Инфраструктур
но осигуряване на
територията

Реализация на Проект
„Благоустрояване
и
озеленяване двор на ОУ
„Д-р Петър Берон“ –
първи етап ”

1 079 061.32
лв.

декември
2018 г.

2.2.Инфраструктур
но осигуряване на
територията

Реализация на Проект
„Осигуряване на устойчива градска среда на
Плевен“

13 844 761.
70 лв.

май 2019 г.

Модернизиран училищен
двор и създадена съвременна и привлекателна
среда за спорт и отдих на
учениците и осигурени
условия за организиране
на спортни състезания,
турнири и изяви
Обновени,
модернизирани и изградени нови
ландшафтни обекти;
Обновена и модернизирана
градска
пътна
инфраструктура,
пешеходна зона, мостови
съоръжения, надлез и
линейни обекти.

(7)

Отговорник

(9)

0

Изградена
привлекателна
среда за спорт
и отдих на
учениците

Община
Плевен

Обновени и
модернизира
ни
2
бр.
ландшафтни
обекти

Обновени
и
модернизирани 3 бр. и
изградени
4
бр.
нови
ландшафтни
обекти;
Обновена
и
модернизиран
а
градска

Дирекция
УТ

партньор

(10)
Специализи
рана фирма
за СМР

9

Стратегическа
цел

(1)

Приоритет

(2)

Оперативна цел/
Дейности

(3)

Бюджет
/прогнозен/
лв.

Срок за
реализация
(месец и
година)

Очаквани резултати

(4)

(5)

(6)

Индикатори за
изпълнение
текущ целеви

(7)

(8)

1бр.
пешеходна
зона;
5бр.
мостови
съоръж
ения

пътна
инфраструкту
ра
–
1
пешеходна
зона,
5
мостови
съоръжения,
надлез и 17
линейни
обекти
Извършен
ремонт на най
приоритетните участъци

Отговорник
водещ

(9)

2. Оптимизиране
на пространствената организация и
инфраструктурното осигуряване на
общинската
територия
2. Оптимизиране
на пространствената организация
и инфраструктурното осигуряване
на
общинската
територия

2.2.Инфраструктур
но осигуряване на
територията

Подобряване състоянието на общинска пътна
мрежа

370 000 лв.

30.11.18 г.

Извършване ремонт на
общинската пътна мрежа

0

2.2.Инфраструктур
но осигуряване на
територията

1500 000 лв.

30.12.18 г.

Извършване основен
ремонт на улици

0

Извършен
основен
ремонт на
улици, като
ще се намалят
ПТП и ще се
подобри
качеството на
въздуха

Отдел СТИ

2. Оптимизиране
на пространствената организация
и инфраструктурното осигуряване
на
общинската

2.2.Инфраструктур
но осигуряване на
територията

Основен ремонт улици в
населените места на
общината – гр.
Плевен/улици Кръстец97х.лв., Добрич-97х.лв.,
Лозенка 1-3-5-156х.лв.,
Атон- 70х.лв., Милин
камък-120х.лв., Хр.
Ясенов-60х.лв., Мара
Денчева-180х.лв./ и др.
Текущ ремонт улици в
гр. Плевен и 7бр.
населени места без
бюджет

1500 000 лв.

30.12.18г.

Извършване текущ
ремонт на улици

0

Ремонтирани
улици, като
ще се намалят
ПТП и ще се
подобри
качеството на

Отдел СТИ

партньор

(10)

Отдел СТИ

10

Стратегическа
цел

(1)
територия
2. Оптимизиране
на пространствената организация
и инфраструктурното осигуряване
на
общинската
територия

Приоритет

(2)

Оперативна цел/
Дейности

(3)

Бюджет
/прогнозен/
лв.

Срок за
реализация
(месец и
година)

Очаквани резултати

(4)

(5)

(6)

Индикатори за
изпълнение
текущ целеви

(7)

2.2.Инфраструктур
но осигуряване на
територията

Организация и
безопасност на
движението

500 000 лв.

30.11.18г.

Извършване дейности по
полагане на пътна
маркировка, повдигнати
пешеходни пътеки и
изкуствени неравности,
проектиране светофарна
уредба на кръстовището
на бул. Хр. Ботев с ул.
Шипка и ул. Трети март

0

2. Оптимизиране
на пространствената организация
и инфраструктурното осигуряване
на
общинската
територия
2. Оптимизиране
на пространствената организация
и инфраструктурното осигуряване
на
общинската
територия

2.2.Инфраструктур
но осигуряване на
територията

Конструктивно
укрепване и
възстановяване сградата
на ХГ“Илия Бешков“

204 000 лв.

21.12.2018г.

Укрепване конструкцията
чрез изпълнение на ИМП
заздравителни работи,
както и нови външни и
вътрешни настилки

0

2.2.Инфраструктур
но осигуряване на
територията

Ремонт фасадите на РИМ

300 000 лв.

21.12.2018г.

Реновиране всички
фасади, чрез
консервационнореставрационно работи

0

2. Оптимизиране
на
пространствената
организация
и

2.2.Инфраструктур
но осигуряване на
територията

Изграждане площадка за
скейтборд

500 000 лв.

21.12.2018г.

Изпълнение на площадка
за скейтборд

0

(8)
въздуха
След
извършване на
дейността по
безопасност
на
движението
ще се подобри
инфраструктурата и
повиши
безопасността
на движение

Отговорник
водещ

(9)

партньор

(10)

Отдел СТИ

Дирекция
СТИиЕ

Реновираните
фасади ще
подобрят
визията на
сградата като
туристически
обект и
паметник на
културата
Новата
скейтборд
площадка ще
обхване и

Дирекция
СТИиЕ
Община
Плевен

Дирекция
СТИиЕ
Община
Плевен

11

Стратегическа
цел

(1)
инфраструктурнот
о осигуряване на
общинската
територия
2. Оптимизиране
на пространствената организация
и инфраструктурното осигуряване
на
общинската
територия
2. Оптимизиране
на пространствената организация
и инфраструктурното осигуряване
на
общинската
територия
2. Оптимизиране
на пространствената организация
и инфраструктурното осигуряване
на територията на
Община Плевен

2. Оптимизиране
на пространствената организация
и инфраструктурното осигуряване

Приоритет

(2)

Оперативна цел/
Дейности

(3)

Бюджет
/прогнозен/
лв.

Срок за
реализация
(месец и
година)

Очаквани резултати

(4)

(5)

(6)

Индикатори за
изпълнение
текущ целеви

(7)

(8)

Отговорник
водещ

(9)

партньор

(10)

ангажира
почитателите
на този сорт
2.2.Инфраструктур
но осигуряване на
територията

Основен ремонт сграден
фонд на Община Плевен
(ДГ, ДЯ, училища,
кметства, здравни и
социални учреждения и
др.)

1200 000 лв.

21.12.2018г.

Провеждане на
обществени поръчки и
извършване ремонт на
сградния фонд на
общината

0

2.2.Инфраструктур
но осигуряване на
територията

Ремонт на залата по
волейбол

140 000лв.

21.12.2018г.

Подмяна на спортната
настилка на залата по
волейбол в зала Спартак

0

2.3. Опазване на
околната
среда,
ресурсна
и
енергийна
ефективност

Проектиране на приют за
безстопанствени кучета

60 000 лв.

30.07.2018г.

Рехабилитирани и
преустроени сгради
общинска собственост
/бивша ветеринарна
клиника/
Оживен, безопасен,
устойчив и здравословен
град

Проект
на готовност за
възлагане на
строителство

2.3. Опазване на
околната
среда,
ресурсна и енергийна ефективност

2.6.Реализация на Проект
„Интегриран
воден
цикъл Плевен – Долна
Митрополия”

Общ
бюджет 117
150 300.51
лв. от които
58 538 630.

май 2019 г.

Модернизирана
обща
ПСОВ за група населени
места
от
общините
Плевен
и
Долна
Митрополия с Главен

0

Подобряване
на
материалнотехническата
база на
Община
Плевен
Засилен
интерес към
волейбола,
вследствие
по-добрите
условия за
спорт
Намалена
популация на
безстопанстве
ните кучета.
Намален брой
инциденти
създадени от
безстопанстве
ни кучета
Изградена
ВиК мрежа в
две
малки
населени
места.

Дирекция
СТИиЕ

Дирекция
СТИиЕ

Дирекция
„УТ”
Отдел ТО

Община
Плевен

Дирекция
СТиЕ

Община
Долна
Митрополи
я

12

Стратегическа
цел

(1)

Приоритет

(2)

Оперативна цел/
Дейности

(3)

на територията на
Община Плевен

2.Оптимизиране
на пространствената организация
и инфраструктурното осигуряване
на територията на
Община Плевен

Бюджет
/прогнозен/
лв.

Срок за
реализация
(месец и
година)

Очаквани резултати

(4)

(5)

(6)

43 лв. с
ДДС
за
Община
Плевен

2.3.Опазване
на
околната
среда,
ресурсна и енергийна ефективност

Реализация на Проект
„Развитие на интегриран
градски транспорт на
Плевен

17 249 286.
80 лева

май 2020 г.

довеждащ колектор;
Изградена
канализационна и съпътстваща
водопроводна мрежа на с.
Ясен;
Доизградена
канализационна и съпътстваща
водопроводна мрежа на с.
Буковлък.
Доставка на подвижен
състав
14
броя
нископодови тролейбуси
(тип соло) без помощен
двигател.
Доставка
на
специализирани сервизни
машини за ремонт на
контактната мрежа - 1 и
влекач - 1
Внедряване
на
електронна система за
таксуване на пътници - 1
Изградена система за
видеонаблюдение
на
ключови кръстовища в
град Плевен

Индикатори за
изпълнение
текущ целеви

(7)

(8)

Отговорник
водещ

(9)

партньор

(10)

Подобрени
функционални
възможности
за
пречистване
на
отпадни води

0

Доставка на
14
броя
нископодови
тролейбуси
(тип соло) без
помощен
двигател.
Доставка на
специализира
ни сервизни
машини - 2 бр.
Внедрена
електронна
система
за
таксуване на
пътници - 1
бр.
Изградена
система
за
видеонаблюде
ние
на
ключови
кръстовища 1 бр.

Община
Плевен

„Тролейбус
ен
транспорт”
ЕООД
Плевен

13

Стратегическа
цел

Приоритет

Оперативна цел/
Дейности

(3)

Бюджет
/прогнозен/
лв.

Срок за
реализация
(месец и
година)

Очаквани резултати

(4)

(5)

(6)

Индикатори за
изпълнение
текущ целеви

(1)

(2)

(7)

2.Оптимизиране
на пространствената организация
и инфраструктурното осигуряване
на територията на
Община Плевен
2. Оптимизиране
на пространствената организация
и инфраструктурното осигуряване
на територията на
Община Плевен
2. Оптимизиране
на пространствената организация
и инфраструктурното осигуряване
на територията на
Община Плевен

2.3. Опазване на
околната
среда,
ресурсна и енергийна ефективност

Газификация на Детска
ясла „Чайка”

60 000лв.

30.11.18 г.

Газификация на сградата

0

2.3.Опазване
на
околната
среда,
ресурсна и енергийна ефективност

Приют за
безстопанствени кучета

600 000 лв.

21.12.2018 г.

Преустройство на
ветеринарната лечебница
в приют за
безстопанствени кучета

0

2.3.Опазване
на
околната
среда,
ресурсна
и
енергийна
ефективност

Разделно събиране на
битови
биоразградими
отпадъци,
в
т.ч.
определяне местата за
разполагане на контейнерите, събиране и извозване

Общински
бюджет

30.06.2018 г.

Постигане
на
количествените
цели,
произтичащи от ЗУО за
подготовка за повторна
употреба и рециклиране
на отпадъци

457
контей
нера

2.Оптимизиране
на пространствената организация
и инфраструктурното осигуряване
на територията на
Община Плевен

2.3.Опазване
на
околната
среда,
ресурсна и енергийна ефективност

Организиране
на
разделно събиране на
опасните
битови
отпадъци и предаването
им за оползотворяване и
/или обезвреждане

Общински
бюджет

30.09.2018 г.

Работеща система за
разделно събиране на
опасните битови
отпадъци

Изграден
Център
за
предаване на
отпадъци в
РСУО,
доставени

(8)

Отговорник
водещ

(9)

Ще се
подобри
качеството на
отопление и
ще се намалят
разходите за
него
По-добрата
база ще
допринесе за
справяне на
проблема с
безстопанстве
ните кучета
Разположени
по места и
обслужвани
контейнери

Дирекция
СТИиЕ

Проведени
информацион
ни кампании

Община
Плевен
Отдел
„Екология”

Предадени
количества
специфични
отпадъци на
регламентира
ната площадка

партньор

(10)

Дирекция
СТИиЕ

Отдел
„Екология”

Оператор
на
Регионална
система за
управление
на
отпадъците
РСУО
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Стратегическа
цел

(1)

Приоритет

Оперативна цел/
Дейности

(2)

(3)

Бюджет
/прогнозен/
лв.

Срок за
реализация
(месец и
година)

Очаквани резултати

(4)

(5)

(6)

Индикатори за
изпълнение
текущ целеви

(7)

(8)

Отговорник
водещ

(9)

партньор

(10)

контей
нери за
специфични
отпадъ
ци
2.Оптимизиране
на пространствената организация
и инфраструктурното осигуряване
на територията на
Община Плевен

2.3.Опазване
на
околната
среда,
ресурсна и енергийна ефективност

3. Смекчаване на
социалните различия в рамките на
общността и подобряване на качеството на човешките ресурси

3.1. Развитие
образованието,
културата
академичния
сектор

на

3. Смекчаване на
социалните различия в рамките на
общността и подобряване на качеството на чо-

3.1. Развитие
образованието,
културата
академичния
сектор

на

и

и

Залесяване на свободни
площи и изграждане на
озеленителни пояси –
отново, реализацията на
тази мярка и разпределението на дейностите
във времето следва да е
обвързано с програмата
на общината за увеличаване
на
зелените
площи и засаждането на
дървета на територията й
Проектиране и авторски
надзор във връзка с
ремонт на покрив,
фасадна реставрация,
консервация и
експониране на РИМ сграда НКЦ.
Проектиране и авторски
наздор текущ ремонт на
заседателна зала,
коридор и помощно
помещение на III етаж в
сграда на пл.

Общински
бюджет

2018 г.

Подобряване на
акустичната среда на
Община Плевен

14 400 лв.
/преходен/

30.07.2018г.

Предотвратяване на
процес на рушене на
НКЦ;
Оживен, безопасен,
устойчив и здравословен
град

9600 лв.
/преходен/

30.07.2018г.

Рехабилитирана зала в
сграда НКЦ с национално
значение

Проект
на
готовност за
възлагане на
строителст
во
Проект
на
готовност за
възлагане на

Залесени
свободни
площи (дка)

Община
Плевен
Отдел
„Екология”

Увеличен
брой туристи

Дирекция
„Устройство
на
територията”

Брой
проведени
публични
събития

Дирекция УТ

РИМ
Плевен

15

Стратегическа
цел

(1)

Приоритет

(2)

вешките ресурси

Оперативна цел/
Дейности

(3)

Бюджет
/прогнозен/
лв.

Срок за
реализация
(месец и
година)

Очаквани резултати

(4)

(5)

(6)

„Възраждане” №2, НКЦ
с национално значение

3. Смекчаване на
социалните различия в рамките на
общността и подобряване на качеството на човешките ресурси

3.1. Развитие на
образованието, културата и академичния сектор

Проектиране, авторски
надзор и основен ремонт
на помещение „столова”
в УПИ I, кв.2, с.
Бръшляница с
преустройство в
библиотека.

3. Смекчаване на
социалните различия в рамките на
общината и подобряване на качеството на човешките ресурси

3.1.Развитие на
образованието,
културата и
академичния
сектор

Осигуряване на родителско и гражданско
участие в управлението
на образователния процес
Изпълнение на процедури, свързани с прилагане на ЗПУО и държавни образователни
стандарти.
Работа по Механизма за
обхват на всички деца и
ученици, подлежащи на
задължителна
подготовка

71 280 лв.

30.11.2018г.

Подобрена учебна и
културна инфраструктура
в Община Плевен

Директорите,
счетоводителите
и
административният
персонал да притежават
достатъчно знания и
умения
за
децентрализирано
управление.
Функциониране
на
обществени
съвети,
съгласно изискванията на
ЗПУО
Обхват на всички
подлежащи деца и
ученици.

Индикатори за
изпълнение
текущ целеви

(7)
строителство
Рехаби
литирана
сграда
на
образо
вателна
институция
Участие в
обучен
ия за
ефективно
прилагане на
ЗПУО
Платформа
на
МОН
по
Механизма

Отговорник
водещ

партньор

(8)

(9)

(10)

Увеличен
брой на
читатели в
библиотеката.

Дирекция УТ
Отдел ТСУ

Кметство с.
Бръшляница

Отдел
„Образование”

МОН
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Стратегическа
цел

Приоритет

Оперативна цел/
Дейности

(1)

(2)

(3)

3. Смекчаване на
социалните различия в рамките на
общината и подобряване на качеството на човешките ресурси

3.1.Развитие на
образованието, културата и академичния сектор

Преобразуване на
училища, съобразно
демографските фактори
и Плана за развитие на
община Плевен.

3. Смекчаване на
социалните различия в рамките на
общината и подобряване на качеството на човешките ресурси

3.1.Развитие на
образованието,
културата и
академичния
сектор

Реализация на Проект
„Основен
ремонт
и
въвеждане на мерки за
енергийна ефективност в
ДФСГ
„Интелект“Плевен“

Бюджет
/прогнозен/
лв.

Срок за
реализация
(месец и
година)

Очаквани резултати

(4)

(5)

(6)

1 399 992
лв.

Индикатори за
изпълнение
текущ целеви

(7)

(8)

Отговорник
водещ

(9)

постоянен

Оптимизиране на
училищната мрежа

Предложения до
ОбСПлевен

Решения на
ОбС-Плевен

Отдел
„Образование”

май 2019 г.

Интервенцията
върху
обекта ще допринесе за:
предоставяне
на
модерни образователни
услуги;
осигуряване
на
образователни услуги в
условия, съответстващи
на
критериите
за
устойчиво развитие;
- осигуряване на повисоко
ниво
на
енергийната ефективност
и
намаляване
на
разходите за енергия;
подобряване
на
експлоатационните
характеристики
за
удължаване на жизнения
цикъл на сградата;
осигуряване
на
достъпна архитектурна
среда;
- подкрепа на социалната
интеграция;

0

Обновен
обект от образователната
инфраструктура

Община
Плевен

партньор

(10)
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Стратегическа
цел

(1)

Приоритет

(2)

Оперативна цел/
Дейности

(3)

Бюджет
/прогнозен/
лв.

Срок за
реализация
(месец и
година)

Очаквани резултати

(4)

(5)

(6)

3. Смекчаване на
социалните различия в рамките на
общината и подобряване на качеството на човешките ресурси

3.1.Развитие на
образованието,
културата и
академичния
сектор

Изпълнение на Проект
„Подобряване на условията за предоставяне на
модерни образователни
услуги в областта на
образованието“

10 223 215.
90 лв.

април 2019 г.

3. Смекчаване на
социалните различия в рамките на
общината и подобряване на качеството на човешките ресурси

3.1.Развитие на
образованието,
културата и
академичния
сектор

Изпълнение на Проект
„Букварче,
бъди
ми
другарче“

185 948,00
лв.

декември
2018 г.

3. Смекчаване на
социалните различия в рамките на
общината и подо-

3.1.Развитие на
образованието,
културата и
академичния

Ремонт в МГ“Гео
Милев“

800 000 лв.

21.12.2018г.

- намаляване дела на
отпадналите от училище.
Модернизирани сгради,
извършен
ремонт
и
въведени
мерки
за
енергийна ефективност и
благоустроени
дворни
пространства на девет
обекта
на
образователната
инфраструктура:
- НУ „Христо Ботев“; ЦДГ 12 „Ралица“; - ЦДГ
2 „Юнско въстание“; ЦДГ 8 „Щурче“; - Детска
ясла „Гергана“; - ЦДГ 20
„Калина“; - СДГ 11
„Теменуга“; - ОДЗ 18
„Дружба“;
ОУ
„Климент Охридски“, гр.
Плевен
45 деца, ученици и
младежи от маргинализирани общности (включително роми),
участващи в мерки за
образователна интеграция и реинтеграция
Подобряване условията
за обучение и създаване
на една модерна база в
МГ“Гео Милев“

Индикатори за
изпълнение
текущ целеви

(7)

(8)

Отговорник
водещ

(9)

0

Обновени
девет обекта
от
образователната
инфраструктура

Община
Плевен

0

45
деца
интегрирани в
образователна
та система

ОУ „Антон
Страшимиров”

0

Повишен
интерес и подобри условия
за обучение

Дирекция
СТИиЕ

партньор

(10)

Община
Плевен
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Стратегическа
цел

Приоритет

(1)

(2)

Оперативна цел/
Дейности

(3)

Бюджет
/прогнозен/
лв.

Срок за
реализация
(месец и
година)

Очаквани резултати

Индикатори за
изпълнение
текущ целеви

(4)

(5)

(6)

(7)

постоянен

Оптимизиране
взаимодействието между
служителите на
администрацията и
гражданите

Повишаване
на
удовле
твореността
на
гражда
ните

Намаляване
броя на
жалбите и
сигналите

Дирекция
„Човешки
ресурси”

Общинска
администра
ция

(8)

Отговорник
водещ

(9)

партньор

(10)

бряване на качеството на човешките ресурси

сектор

3. Смекчаване на
социалните различия в рамките на
общината и подобряване на качеството на човешките ресурси

3.2.Професионална
квалификация и
учение през целия
живот.

Разработване на
програми и проекти за
квалификация и
преквалификация

3. Смекчаване на
социалните различия в рамките на
общината и подобряване на качеството на човешките ресурси

3.4 Социално
обслужване на
населението и
намаляване на
социалните
различия в рамките
на общността

Проект за детска
площадка в част от УПИ
I-9602, кв. 25а по плана
на гр.Славяново,
общ.Плевен

9 600 лв.

30.07.2018г.

Изградени нови
съоръжения, отговарящи
на изискванията за
възрастовите групи;
Подобряване на средата
за игра на деца в помалките насени места

Проект
на
готовност за
възлагане на
строителство

Оживен,
безопасен,
устойчив и
здравословен
град

Дирекция
„УТ” Отдел
„ТСУ”

Отдел
„Екология”

3. Смекчаване на
социалните различия в рамките на
общината и подобряване на качеството на човешките ресурси

3.4. Социално
обслужване на
населението и
намаляване на
социалните
различия в рамките
на общината

Проектиране и авторски
надзор във връзка с
преустройство на
самостоятелен обект с
идентификатор
56722.544.1.22 /детска
консултация/ в два броя
жилища, с осигурена

6480 лв.

30.10.2018г

Увеличаване на
общинския жилищен
фонд;

Проект
на
готовн
ост за
възлаг
ане на
строител-

Създадени
условия за
равноправно
ползване на
услуги от
семейства на
хора с
увреждания и

Дирекция
УТ
Отдел
„ТСУ”

ОП
„Жилфонд”

10 000 лв.

Създаване на съвременен
жилищен фонд подходящ
и за хора с увреждания и
намалена подвижност.
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Стратегическа
цел

(1)

Приоритет

(2)

Оперативна цел/
Дейности

Бюджет
/прогнозен/
лв.

Срок за
реализация
(месец и
година)

Очаквани резултати

(4)

(5)

(6)

(3)
достъпна архитектурна
среда

3. Смекчаване на
социалните различия в рамките на
общината и подобряване на качеството на човешките ресурси

3.4. Социално
обслужване на населението и намаляване на социалните различия в
рамките на общината

3. Смекчаване на
социалните различия в рамките на
общината и подобряване на качеството на човешките ресурси

3.4. Социално
обслужване на
населението и
намаляване на
социалните
различия в рамките
на общината

3. Смекчаване на
социалните различия в рамките на
общината и подобряване на качеството на човешките ресурси

3.4. Социално
обслужване на
населението и
намаляване на
социалните
различия в рамките
на общината

Проектиране и авторски
надзор във връзка с
преустройство на обект в
имот с идентификатор
56722. 656.493 /Хотел
„Сторгозия”/ в
многофамилна жилищна
сграда, с прилагане на
мерки за ЕЕ и осигурена
достъпна архитектурна
среда
Прилагане на института
на извънсъдебните
споразумения за
преодоляване на
възникнали проблеми

Довършване
реализацията на Проект
„Приеми
ме
2015“
(развитие на социалната
услуга Приемна грижа в
Плевен)”

101 808 лв.

-

500 000 лв.

30.10.2018г.

Постоянен
срок

Увеличаване на
общинския жилищен
фонд;
Увеличен брой
ползватели на 80 броя
нови общински жилища;
Създаване на съвременен
жилищен фонд за хора с
ниски доходи и хора с
намалена подвижност
Оптимизиране
взаимодействието между
служителите на
администрацията и
граждани, съдействие
при водене на преговори

Осигурена
трудова
заетост
на
лица
и
развитие на социална
услуга Приемна грижа за
деца,
лишени
от
родителска грижа

Индикатори за
изпълнение
текущ целеви

(7)

(8)

Отговорник
водещ

(9)

партньор

(10)

ство

с намалена
подвижност

Проект
на
готовн
ост за
възлаг
ане на
строит
елство

Подобрен
общински
жилищен
фонд за
равноправно
ползване на
услуги от хора
с ниски
доходи

Дирекция
УТ
Отдел
„ТСУ”

ОП
„Жилфонд”

Повиш
аване
на
удовлетвор
еността на
гражда
ните

Намаляване
броя на
жалбите

Отдел ПНО

Общинска
администра
ция

44
прием
ни
родите
ли
и
48
деца

Наети
50
лица,
като
приемни
родители
за
Община
Плевен
2.2. Осигурена
семейна среда
за 50 деца,

Община
Плевен

АСП
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Стратегическа
цел

(1)

Приоритет

(2)

Оперативна цел/
Дейности

(3)

Бюджет
/прогнозен/
лв.

Срок за
реализация
(месец и
година)

Очаквани резултати

(4)

(5)

(6)

Индикатори за
изпълнение
текущ целеви

(7)

3. Смекчаване на
социалните различия в рамките на
общината и подобряване на качеството на човешките ресурси

3.4. Социално
обслужване на
населението и
намаляване на
социалните
различия в рамките
на общината

Довършване
реализацията на Проект
„Разкриване на Център
за почасово предоставяне
на услуги за социално
включване в общността
или в домашна среда”

874 555.48
лв.

февруари
2018

Предоставяне
на
интегрирано
почасови
социални услуги „Личен
асистент”,
„Социален
асистент”,
„Домашен
помощник”
и
„Мотивационна
психологическа и здравна
подкрепа“ в семейна
среда на нуждаещи се
хора с увреждания и/или
в
невъзможност
за
самообслужване

Наети
241
лица;
Обслу
жени
315
лица

3. Смекчаване на
социалните различия в рамките на
общината и подобряване на качеството на човешките ресурси

3.4. Социално
обслужване на
населението и
намаляване на
социалните
различия в рамките
на общината

Изпълнение на Проект
„Продължаване
дейността
на
Регионалния център за
ранна интервенция на
уврежданията”

588 143.00
лв.

декември
2018 г.

Предоставени почасови
социални услуги за деца изпълнение на услугите:
- Ранна интервенция-30
деца
Здравна
детска
консултация - 500 деца
Индивидуална
педагогическа подкрепа
за деца с увреждания - 30
деца
Предоставяне
на
подкрепа и консултиране
на бъдещи и настоящи
родители и семейства -

Обслу
жени
10
деца в
риск от
социал
на
изолация с
приключи
ли
догово
ри

(8)
лишени
от
родителска
грижа
Наети
117
лица,
като
лични
асистенти,
социални
асистенти
и
домашни
помощници.
Обслужени
295 лица с
увреждания
и/или
в
невъзможност
за
самообслужване
Обслужени
720 деца в
риск
от
социална
изолация

Отговорник
водещ

(9)

Община
Плевен

партньор

(10)

АСП

Община
Плевен
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Стратегическа
цел

(1)

4. Повишаване на
административния капацитет и
подобряване
качеството
на
предоставяните
услуги
за
гражданите
и
бизнеса

Приоритет

(2)

4.1. Развитие на
административния
капацитет
на
общинската
администрация

Оперативна цел/
Дейности

(3)

Изпълнение на Проект
„Бюджетна линия за
Община
Плевен–
Бенефициент
по
приоритетна ос 1 на
ОПРР 2014-2020“

Бюджет
/прогнозен/
лв.

Срок за
реализация
(месец и
година)

Очаквани резултати

(4)

(5)

(6)

255 089.69
лв.

2023 г.

300 семейства/100деца
Допълнителна
педагогическа
подготовка за повишаване на
училищната готовност на
децата за равен старт в
училище – 60 деца
Оценка на подадените
проектни
предложения
във връзка с изпълнение
на
одобрената
Инвестиционна
програма(ИП) на Община
Плевен, от сформирани
оценителни комисии по
правилата на ПМС №
107/10.05.2014
г.
и
Вътрешните
детайлни
правила за работа на
оценителните комисии за
оценка
на
проектни
предложения
по
процедура
BG16RFOP001-1.001-039
"Изпълнение на ИПГВР
2014-2020" по ОПРР 2014
- 2020.
Проследяване
точното
изпълнение на Споразумението за реализация
на ИП на Община
Плевен, чрез докладване
на
напредъка
по

Индикатори за
изпълнение
текущ целеви

(7)

0

(8)

Оценени
проектни
предложения
в състава на
ИП
и
предложени за
сключване на
администрати
вни договори.
Изпълнена
ИП
на
Община
Плевен

Отговорник
водещ

(9)

партньор

(10)

Община
Плевен

22

Стратегическа
цел

(1)

Приоритет

(2)

Оперативна цел/
Дейности

(3)

Бюджет
/прогнозен/
лв.

Срок за
реализация
(месец и
година)

Очаквани резултати

(4)

(5)

(6)

4. Повишаване на
административния капацитет и
подобряване
качеството на
предоставяните
услуги за
гражданите и
бизнеса

4.1. Развитие на
административния
капацитет на
общинската
администрация

Участия на служителите
от отдела в семинари,
обучения, работни срещи
и консултации

3 000 лв.

31.12.2018 г.

4. Повишаване на
административния капацитет и
подобряване
качеството на

4.1. Развитие на
административния
капацитет на
общинската
администрация

Участия на служителите
от администрацията в
семинари, обучения и
консултации

35 000 лв.

31.12.2018 г.

постигане на индивидуалната етапна цел на
Община Плевен до края
на месец юни 2018 г. в
размер на 20 % от общия
размер на БФП, както и
постигането на заложените
индикатори
по
индивидуалните инвестиционни приоритети;
Осигуряване на добро
финансово управление и
навременно изпълнение
на ИП и проектите,
включени в нея за
финансиране по ОПРР
2014 – 2020
Придобиване на нови
знания и умения,
приложими в
ежедневната дейност

Придобиване на нови
знания и умения,
приложими в
ежедневната дейност.

Индикатори за
изпълнение
текущ целеви

Отговорник
водещ

партньор

(7)

(8)

(9)

(10)

бр.
издаде
ни
сертиф
икати

Повишаване
на броя
спечелените
дела, заведени
срещу
общината

Отдел ПНО

-

бр.
издаде
ни
сертиф
икати

Намаляване
броя на
жалбите

Дирекция
ЧР

Общинска
администра
ция

23

Стратегическа
цел

(1)

Приоритет

Оперативна цел/
Дейности

Бюджет
/прогнозен/
лв.

Срок за
реализация
(месец и
година)

Очаквани резултати

Индикатори за
изпълнение
текущ целеви

Отговорник
водещ

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

4. Повишаване на
административния капацитет и
подобряване качеството на предоставяните услуги за гражданите
и бизнеса

4.1. Развитие на
административния
капацитет на
общинската
администрация

Оборудване на сървърно
помещение

150 000 лв.

м. 09.2018 г.

Подобряване нивото на
електронен
обмен,
мрежова и информационна сигурност

Обзавеждане
на
самостоятелно
сървърно
помещение за
съхранение
електронна
информация
/архив/,
повишаване
нивото
на
мрежовата и
информацион
на сигурност

Дирекция
АО, отдел
АТО,
сектор ИТ

4. Повишаване на
административния капацитет и
подобряване на
качеството на
предоставяните
услуги за
гражданите и
бизнеса

4.1. Развитие на
административния
капацитет на
общинската
администрация

Внедряване на единна
интегрирана
информационна
система
в
административните
процеси

50 хил. лв.

м. 06.2018 г.

Повишаване нивото на
управление и контрол
върху
административните процеси

бр.
сървър
и
и
инстал
ирани
софтуерни
продук
та
в
т.ч.
цялост
на
антивирусна
програ
ма
Инстал
иране
на
АИС с
широк
обхват
на
инфор
мация.
Конвер
тиране

Съхранение и
използване на
наличната
информация в
единна АИС,
подобряване
ел. обмен на
документи и
данни

Дирекция
АО, Отдел
АТО,
сектори
ЦАО и ДА

партньор

(10)

предоставяните
услуги за
гражданите и
бизнеса

Общинска
администра
ция и ОП

24

Стратегическа
цел

(1)

Приоритет

(2)

Оперативна цел/
Дейности

Бюджет
/прогнозен/
лв.

Срок за
реализация
(месец и
година)

Очаквани резултати

(4)

(5)

(6)

(3)

4. Повишаване на
административния капацитет и
подобряване
качеството на
предоставяните
услуги за
гражданите и
бизнеса

4.1. Развитие на
административния
капацитет на
общинската
администрация

Присъединяване
към
междурегистровия обмен
на
информация
в
държавната
администрация RegiX

-

4. Повишаване на
административния капацитет и
подобряване
качеството
на
предоставяните
услуги
за
гражданите
и
бизнеса

4.2 Подобряване на
услугите
за
гражданите
и
бизнеса

Извършване на дейности
по цифровизиране на
плана за застрояване за
територията на гр.
Плевен и доставка и
инсталиране на ГИС за
нуждите на Община
Плевен

150 000 лв.

4. Повишаване на
административния капацитет и
подобряване
качеството
на
предоставяните
услуги
за
гражданите
и
бизнеса

4.2. Подобряване
на услугите за
гражданите
и
бизнеса

Устройване
на
Техническия архив като
част от централизиран
Общински архив.
Осигуряване с оборудване
и
програмни
продукти
за
цифровизиран
технически
архив.

30 000 лв.

м. 04.2018 г.

540
календарни
дни след
подписване
на договора

31.12.2018г.

Повишаване
информираността на специализираната
администрация,
чрез достъп до регистрите
на
държавната
администрация.

План за застрояване за
територията на гр.
Плевен в цифров вид
Обучени служители за
работа с ГИС

Предоставяне на услугикопия на техническа
документация на цифров
и на хартиен носител.
Правилно съхранение на
общинския
технически
архив, изпълнение на
изискванията на ЗНАФ

Индикатори за
изпълнение
текущ целеви

(7)
на ел.
архив.
Предос
тавен
достъп
до бр.
регист
ри
и
вид
инфор
мация
от тях.
Брой
извър
шени
услуги

Отговорник
водещ

партньор

(8)

(9)

(10)

Съкращаване
срокове
за
предоставяне
на
административни
услуги
чрез
ел. достъп до
информация
на държавната
администрация
Подобряване
качеството на
предоставяните услуги

Дирекция
АО, Отдел
АТО,
сектор ИТ

Специализи
раната
общинска
администра
ция и ОП

Отдел ТСУ

Отдел ИТ

Изграден
централизиран Общински
архив

Отдел ТО
Отдел КР

Отдел
„Кадастър и
регулация”

бр.
обучен
и служители
Осигур
ено
оборуд
ване и
програ
мни
продук
ти за
четене
и изра-

Дирекция
АО
Сектор ИТ
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Стратегическа
цел

(1)

Приоритет

(2)

Оперативна цел/
Дейности

(3)

Бюджет
/прогнозен/
лв.

Срок за
реализация
(месец и
година)

Очаквани резултати

(4)

(5)

(6)

4. Повишаване на
административния капацитет и
подобряване
качеството на
предоставяните
услуги за
гражданите и
бизнеса

4.2 Подобряване на
услугите за
гражданите и
бизнеса

Заявяване и получаване
от АГКК на скици, схеми
и извлечения от КККР за
имоти, собственост на
Община Плевен, както и
за процедури,
извършвани от
Общината

4 000 лв.

4. Повишаване на
административния капацитет и
подобряване
качеството на
предоставяните
услуги за
гражданите и
бизнеса
4. Повишаване на
административния капацитет и

4.2Подобряване на
услугите за
гражданите и
бизнеса

Закупуване и въвеждане
на софтуер за управление
на
дейностите
по
предварителния контрол

2000 лв.

4.2. Подобряване
на услугите за
гражданите
и

Въвеждане на данни в
Регистър на населението
- НБД”Население” и в

-

31.12.2018

31.12.2018 г.

м.01 - м.12.
2018 г.

Съкращаване на
сроковете по получаване
на документи

Индикатори за
изпълнение
текущ целеви

(7)
ботване на
копия
от и на
цифров
носител
Цифров
обмен
на
данни
между
общин
ска и
държав
на
админ
истрац
ии

Съкращаване на времето,
необходимо за обработка
на
документите,
надеждно съхраняване на
информацията, работа с
други
информационни
масиви и генериране на
справки
Подобряване качеството
на
административното
обслужване чрез въз-

60%
сверен
и ЛРК

(8)

Подобряване
качеството на
предоставените услуги

Закупен
и
внедрен
софтуер
Подобрени
дейности по
предварителн
ия финансов
контрол
70% сверени
ЛРК
на
починали

Отговорник
водещ

(9)

Отдел КР

партньор

(10)

СГКК –
Плевен
Сектор ИТ

Дирекция
ФСД

Дирекция
ГР и ОД
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Стратегическа
цел

Приоритет

(1)

(2)

подобряване
качеството на
предоставяните
услуги за
гражданите и
бизнеса

бизнеса

4. Повишаване на
административния капацитет и
подобряване качеството на предоставяните услуги за гражданите и бизнеса

4.2. Подобряване
на услугите за
гражданите
и
бизнеса

Оперативна цел/
Дейности

(3)

Бюджет
/прогнозен/
лв.

Срок за
реализация
(месец и
година)

Очаквани резултати

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

можност за предоставяне
на определени услуги по
гр.състояние от всяка
една администрация

на починали
лица за
гр.Пле
вен и
20%
сверени
ЛРК на
живи
лица за
гр.Пле
вен
50%
въведе
ни №
АР
20%
въведе
ни №
АС
20%
въведе
ни №
АБ
0%
въведе
ни
данни

лица и 50%
сверени ЛРК
на живи лица

Национален регистър по
гражданска състояние/№
актове за раждане,
граждански брак и
смърт/

Въвеждане на данни от
картотека гробни места
в
специализиран
програмен продукт

1 000 лв.

м.01 - м.12.
2018 г.

Подобряване качеството
на
административното
обслужване и повишаване събираемостта на
таксите за ползване на
гробни места

Индикатори за
изпълнение
текущ целеви

Отговорник
водещ

(9)

партньор

(10)

100%
въведени №
АР
50% въведени
№ АС
50% въведени
№ АБ

25% въведени
данни

Дирекция
ГРиОД
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Стратегическа
цел

Приоритет

Оперативна цел/
Дейности

Бюджет
/прогнозен/
лв.

Срок за
реализация
(месец и
година)

Очаквани резултати

Индикатори за
изпълнение
текущ целеви

Отговорник

(5)

(6)

(7)

(8)

Съкращаване сроковете
за
предоставяне
на
определени услуги по
гражданско състояние за
граждани
и
други
администрации

15%
цифро
визира
ни
актове
за
смърт

100%
цифровизиран
и актове за
раждане, брак
и смърт

Дирекция
ГРиОД

Специализи
рана фирма

водещ

(1)

(2)

(3)

(4)

4. Повишаване на
административния капацитет и
подобряване качеството на предоставяните услуги за гражданите и бизнеса
4. Повишаване на
административния капацитет и
подобряване качеството на предоставяните услуги за гражданите и бизнеса
4. Повишаване на
административния капацитет и
подобряване качеството на предоставяните услуги за гражданите и бизнеса
4. Повишаване на
административния капацитет и
подобряване качеството на предоставяните услуги за гражданите и бизнеса

4.2. Подобряване
на услугите за
гражданите
и
бизнеса

3.Цифровизиране
на
актове по гражданско
състояние /раждане, брак
и смърт/

60 000лв.

4.2. Подобряване
на услугите за
гражданите
и
бизнеса

Предоставяне на ел.
услуги и внедряване на
безкасово плащане

5000 лв.

м. 10.2018 г.

Улесняване достъпа до
адм. услуги на физически
и юридически лица, както
и начините на плащане.

Брой
админ.
Услуги
предос
тавени
по ел.
път

Предоставяне
на отдалечен
достъп
до
администрати
вни услуги

Дирекция
АО, отдел
АТО,
сектор ДА

Дирекция
ФСД

4.2. Подобряване
на услугите за
гражданите
и
бизнеса

Ремонт и обзавеждане на
учрежденския
архив,
създаване ел. регистър на
архивните единици.

50 000 лв.

м. 12.2018 г.

Подобряване условията
за съхранение на архивните единици, бързо и
точно
откриване
на
архивна документация и
предоставяне на адм.
услуги.

Привеждане в
експлоата
ция на
ТА

Единен
сграден фонд
за
учрежденския архив
на
Община
Плевен.

ОП
Жилфонд

4.2. Подобряване
на услугите за
гражданите
и
бизнеса

Подобряване
техн.
обслужване
чрез
разширяване
на
автомобилния парк с
лекотоварни автомобили

40 000 лв.

м. 09.2018 г.

Техническо обезпечаване
дейността на администрацията при изпълнение на задължения по
предоставяните услуги.

2 бр.
лекото
варни
автомо
била

Попълване
автомобилния
парк на общината с нужна
техника

Дирекция
АО, отдел
АТО,
сектор ДА
Дирекция
ТУ
Дирекция
СТИиЕ
Дирекция
АО, отдел
АТО,
сектор ТО

м.01 - м.12.
2018г.

(9)

партньор

(10)
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