УТВЪРЖДАВАМ: /п/
Георг Спартански
Кмет на Община Плевен
Заповед № РД-10-52/13.01.2017 г.

ПЛАН
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2017 г.
Стратегическа
цел

(1)

Приоритет

(2)

Оперативна цел/
Дейности

(3)

Бюджет
/прогнозен/

(4)

Срок за
реализация
(месец и
година)

Очаквани резултати

(5)

(6)

І.Ускоряване на Модерна градска 1. Поддържане стабилно ниво на публичните финанси
социално-икоикономика, базиномическото
рана на знанието
развитие на Общината
1.1.
Целесъобразно
0 31.12.2017 г. Подобряване на финанразходване при добро
совата дисциплина в
финансово управление
Община Плевен и
и контрол
структурните звена при
1.1.1. Упражняване на
разходване и отчитане
предварителен
конна бюджетни средства
трол върху представените документи за поемане на финансови
задължения и извършване на разходи и проверка на тяхното съответствие с приложимото законодателство
1.2.
Изготвяне
на
01.02.2017 г. Реалистично
планибюджет на Община
ране на финансовите
Плевен за 2017 г. и
ресурси
тригодишна прогноза

Индикатори за
изпълнение
текущ целеви

(7)

(8)

Отговорник
водещ

(9)

партньор

(10)

Отчети
за Отдел ВО
изпълнение
Дирекция
на бюджета
ФСДиУС
Отдел
„Финансов
контрол”

Изготвени
проекти

Дирекция
ФСДиУС

1

Стратегическа
цел

(1)

Приоритет

(2)

Оперативна цел/
Дейности

(3)

Бюджет
/прогнозен/

(4)

Срок за
реализация
(месец и
година)

Очаквани резултати

(5)

(6)

Индикатори за
изпълнение
текущ целеви

(7)

(8)

Отговорник
водещ

(9)

партньор

(10)

за местните приходи и
разходи за периода
2017-2019 г.
2. Осигуряване на постоянни и прогнозируеми приходи за общинския бюджет чрез повишаване на текущата събираемост и
данъчна култура на задължените лица
2.1. Прием и своепостоянен
1. Коректни данъчни
1.УвеличаДирекция
временна обработка на
сметки на задължените
ване прихо- ПМДТ
подадените от задъллица
дите от данъжените лица данъчни
2. Коректни и точни
ци при непродекларации
облози по подадени
менени став2.2. Коректно и експеданъчни декларации
ки и данъчна
дитивно инкасиране на
3. Подобряване инфороснова.
суми по начислени обмираността
на
2. Намаляване
лози
задължените лица за
броя на съста2.3. Коректна обрадеклариране на придовените АУАН
ботка на банкова инбити имоти
формация за постъ4. Повишаване данъчпили плащания от
ната
култура
по
задължени лица
отношение заплащане
на данъци и такси.
5.Намаляване дела на
недекларираните
недвижими имоти.
Стимулиране на 1.Стимулиране на фермери, стартиращи бизнес на територията на Общината
предприемачеството
1.1. Отдаване под наем
31.12.2017 г.
Удовлетворяване поили аренда на земетребностите на животделски земи – пасища,
новъди с площи за
мери и ливади на собосъществяване на дей-

Брой склю- Сектор ЗГ
чени договори и постъпили приходи в
2

Стратегическа
цел

(1)

Приоритет

(2)

Привличане
инвестиции

Оперативна цел/
Дейности

(3)

Бюджет
/прогнозен/

(4)

ственици или ползватели на животновъдни
обекти с пасищни селскостопански животни
на 1.Създаване на приложение на сайта на
Община Плевен за
промотиране на възможностите за инвестиции в Общината

Срок за
реализация
(месец и
година)

Очаквани резултати

(5)

(6)
ността им

31.12.2017 г. Насърчаване на инвестициите

Индикатори за
изпълнение
текущ целеви

(7)

(8)

Отговорник
водещ

(9)

партньор

(10)

Общината

Изготвен
и Дирекция
публикуван
ИР
на инвестиционен профил на Общината

Отдел
ВОП
Дирекция
„Европроекти”

2. Инвентаризация на общинските и частни имоти с потенциал за развитие на бизнес и привличане на инвеститори
2.1. Изготвяне на отчет 10 000 лв.
за
резултатите
от
управлението и разпореждането с общинска
собственост за 2016 г.
и Програма за управление и разпореждане
с общинска собственост за 2017 г.
2.2. Създаване на електронен регистър на общинската собственост
2.3. Определяне на
общински имоти, които могат да бъдат
управлявани и развивани като проект за
публично-частно партньорство

30. 04.2017 г. Постигане на ясни и
конкретни резултати
по отношение на публичност относно дейностите, свързани с
управление и разпореждане с общинска
собственост
31.12.2017 г. Създаване условия за
привличане на инвестиции
31.12.2017 г. Ефективно управление
на общинската собственост

Провеждане
Отдел УС
на ясни процедури, отговарящи
на
изискванията
на закона за
сделки
с
недвижими
имоти
ФункциониОтдел УС
ращ регистър
Определени
Дирекция
имоти, които ИР
могат да бъдат управлявани и развивани като
ПЧП

Отдел
УС
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Стратегическа
цел

(1)

Приоритет

(2)

Оперативна цел/
Дейности

(3)

Бюджет
/прогнозен/

(4)

Срок за
реализация
(месец и
година)

Очаквани резултати

(5)

(6)

Индикатори за
изпълнение
текущ целеви

(7)

(8)

Отговорник
водещ

(9)

партньор

(10)

Развитие
на 1. Подобряване състоянието на исторически недвижими културни ценности, категория „национално значение”
печеливш и разнообразен туризъм
1.1. Възлагане на
5000 лв.
30.11.2017 г. Проектна готовност за
Одобрен
Отдел
проекти за реставравъзлагане на стропроект
ГАГДЕД
ция, консервация и
ителство за предотвраадаптация на истотяване на процес на
рическите сгради –
рушене на НКЦ. Подообщинска собственост
бряване на естетиката
на градската среда
1.2. Възлагане на план 5000 лв.
30.03.2017 г. Ясни, предварително
Одобрен план Отдел
за
управление
на
уточнени в плана праГАГДЕД
групова културна ценвила и изисквания към
ност – ул. „В.Левски”
всички собственици на
и пл. „Свободата”
имоти – НКЦ и възложители
на
инвестиционни проекти в
охранителните им зони
2. Актуализация на
01.02.2017 г. Актуализиране
на
Одобрена
Отдел
Консулпрограма за развитие
Програмата за развитие
програма за МДСТ
тативен
на туризма
на туризма
развитие на
съвет по
туризма
туризъм
3. Възлагане на проек- 5000 лв.
30.03.2017 г. Проектна готовност за
Одобрен
Отдел
тиране на ремонтновъзлагане на строителпроект за въз- ГАГДЕД
възстановителни рабоство с цел: предотвравръщане на
ти на покрив, водооттяване и прекъсване на
естетичния
веждане и фасада на
процес на разрушаване
вид на сградаРегионален историчесна външни мазилки
та
ки музей - Плевен
4

Стратегическа
цел

(1)

Приоритет

(2)

Оперативна цел/
Дейности

(3)

Бюджет
/прогнозен/

(4)

4.Участие
в
национални и международни туристически
борси и изложения
2.Оптимизира- Усъвършенстване 1. Изработване на
не на простран- на териториално- ОУП
на
Община
ствената орга- то устройство и Плевен – възлагане на
низация и ин- пространственото проект, изпълнение на
фраструктурно- развитие
процедури по съглато осигуряване
суване,
обществено
на общинската
обсъждане на предтеритория
варителен
проект,
приемане
на
окончателен проект на
ОУПО
2. Приключване на
процедурата на коригирания окончателен
проект на ОУП на град
Плевен за приемане от
Общински съвет Плевен
3. Изработване на 15 000 лв.
ПУП за имоти –
общинска собственост
–
възлагане
на
изработване, съгласуване и провеждане на
процедури по одобряване на ПУП

Срок за
реализация
(месец и
година)

Очаквани резултати

(5)

(6)

Индикатори за
изпълнение
текущ целеви

водещ

(8)

(9)

31.12.2017 г. Привличане на туристи

Бр. туристи в
Община
Плевен

Отдел
МДСТ

30.11.2017 г. Осигуряване на устройствена основа за
развитието на територията и намаляване на
сроковете за реализация на инвестиционни
проекти

Увеличен
Главен
брой на одо- архитект
брени проекти и издадени
разрешения
за строеж

30.11.2017 г.

Осигуряване на устройствена основа за
развитието на територията и намаляване
на сроковете за реализация на инвестиционни проекти
Осигуряване
на
устройствена основа за
развитието на общински имоти и повишаване на тяхната стойност

(7)

Отговорник
партньор

(10)

Увеличен
Гл.архитект
брой на одобрени проекти и издадени
разрешения
за строеж
Повишаване
Отдел
стойността на ГАГДЕД
имотите
–
общинска
собственост и
приходите на
Община
Плевен
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Стратегическа
цел

(1)

Приоритет

(2)

Оперативна цел/
Дейности

(3)
4. Осъществяване на
контрол на строителните обекти на територията на Община
Плевен за строежите
от четвърта, пета и
шеста категория, съгл.
чл.223 от ЗУТ

Бюджет
/прогнозен/

(4)

Срок за
реализация
(месец и
година)

Очаквани резултати

(5)

(6)

текущ

Ограничаване на нарушенията по чл.224,
чл.224а, чл.225 от ЗУТ

Инфраструктурно 1. Изграждане на „Скейт парк”
осигуряване
на
територията
1.1. Провеждане на Награден
30.06.2017 г. Проектна готовност за
конкурс за проект фонд и повъзлагане на изграж„Скейт парк”, обще- следващ
дане на паркова среда
ствено обсъждане, жу- договор за
риране от граждани по проектира
интернет и от про- не – до
фесионално жури
15 000 лв.

Индикатори за
изпълнение
текущ целеви

(7)

(8)

Отговорник
водещ

(9)

партньор

(10)

Брой създадени констативни актове и
издадени заповеди съгл.
чл.224,
чл.224а,
чл.225 от ЗУТ

Одобрен
проект

Отдел
ГАГДЕД

1.Проведено
преброяване
2.Създадена
база данни

Звено
„Приют за
безстопанствени
животни”

2. Цялостно подобряване на градската среда
2.1. Установяване контрол върху популацията от безстопанствени животни
2.1.1. Преброяване на
безстопанствените животни на територията
на Община Плевен

30.12.2017 г. Създаване на база данни за ефективна общинска политика, насочена към популацията на бездомни
животни
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Стратегическа
цел

(1)

Приоритет

(2)

Оперативна цел/
Дейности

(3)

Бюджет
/прогнозен/

(4)

Срок за
реализация
(месец и
година)

Очаквани резултати

(5)

(6)

2.1.2.Определяне
и
обозначаване на зони
за разходка на кучета

30.12.2017 г. Изграждане на устойчиви модели на гражданско поведение

2.1.3. Изграждане на 60 000 лв.
постоянен приют за
безстопанствени животни

след
предоставяне на сграда
от
Министерство на
земеделието

3.
Реализация
на
проект „Изграждане на
открит спортен комплекс в УПИ ІХ и Х,
стр.кв.841 по плана за
регулация на Община
Плевен

Редуциране броя на
безстопанствените животни и трайно намаляване на популацията

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

Индикатори за
изпълнение
текущ целеви

(7)

Отговорник
водещ

(8)

(9)

1.Определяне
и обозначаване на зони
за разходка на
кучета
2.Подобрена
градска среда
1. Изграден
приют
за
безстопанстве
ни животни
2.Подобрена
градска среда

Звено
„Приют за
безстопанствени
животни”

партньор

(10)

Звено
„Приют за
безстопанствени
животни”

1. Изграден Дирекция
нов обект от „Евро
спортната ин- проекти”
фраструктура
с 960 седящи
места.
2.Разкрити 20
нови работни
места
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Стратегическа
цел

(1)

Приоритет

(2)

Оперативна цел/
Дейности

(3)

Бюджет
/прогнозен/

(4)

Срок за
реализация
(месец и
година)

Очаквани резултати

(5)

(6)

Индикатори за
изпълнение
текущ целеви

(7)

(8)

Отговорник
водещ

(9)

партньор

(10)

4. Рехабилитация на улична мрежа (вкл. тротоари, осветление и елементи на уличната инфраструктура, велоалеи,
алеи, паркинги) и реконструкция на пешеходни зони
4.1. Поддържане на
тротоарната мрежа –
реконструкция
на
компрометирани участъци, източници на
прахови емисии

ОБ
–
6 400 000
лв.
ВФ – ок.
11 000 000
лв. за периода 2017
– 2018 г.

текущо

Рехабилитирана
тоарна мрежа

тро-

Рехабилитира Дирекция
ни участъци СТИКР
(площ)
Намален брой
компрометир
ани участъци
Намалени
емисии на
ФЧП10 и ПАВ

Градска

Подобряване Дирекция
на градската „Евросреда
проекти”

5. Реализация на проект „Осигуряване на устойчива градска среда”
5.1. Реконструкция и
обновяване на
парковата част на
Градска градина
5.2. Обновяване на
площад „Стефан
Стамболов”
5.3. Реконструиране
пътен надлез – бул.
„Г.Кочев”
5.4. Рехабилитирани
16 улици

Обновена
градина

Обновен
площад
„Стефан Стамболов”
Реконструиран
надлез

пътен

Рехабилитирани
улици:
- Улица „Люлин”
-Улица „Ангел Кънчев”
-Улица „Георги Бенковски”

Подобряване
на градската
среда
Подобряване
на градската
среда
Подобряване
на градската
среда

Дирекция
„Европроекти”
Дирекция
„Европроекти”
Дирекция
„Европроекти”
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Стратегическа
цел

(1)

Приоритет

(2)

Оперативна цел/
Дейности

(3)

Бюджет
/прогнозен/

(4)

Срок за
реализация
(месец и
година)

Очаквани резултати

(5)

(6)

Индикатори за
изпълнение
текущ целеви

(7)

(8)

Отговорник
водещ

(9)

партньор

(10)

-Улица „Москва”
-Улица „Гургулят”
-Улица „Цар Борис III”
-Улица „Коста Хаджипакев”
-Улица „Цар Симеон”
-Улица „Мур”
-Улица „Страхил войвода”
-Улица „Индже войвода”
-Улица „Ангел войвода”
-Улица между
ул.
„Александър Малинов”
и бул. „България” пред
блокове 323-324-326328
-Улица между
ул.
„Александър Малинов”
и бул. „България” пред
блокове 312-313--319319а
-Улица
от
ул.
„Александър Малинов”
пред блокове 121-122125 - до кръстовище
при бл. 137
-Булевард „Георги Кочев”
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Стратегическа
цел

(1)

Приоритет

(2)

Оперативна цел/
Дейности

(3)
5. 5. Реконструкция
пешеходни мостчета
на р. Тученица - 4 бр.
пешеходни и един
пътен мост

6. Изграждане на многофункционална
спортна зала

7. Интегриран воден
цикъл Плевен – Долна
Митрополия

Бюджет
/прогнозен/

(4)

Срок за
реализация
(месец и
година)

Очаквани резултати

(5)

(6)
Ремонтирани мостове:
1. Между двете платна
на ул. „Вардар” откъм
ул. „Гургулят”
2. между двете платна
на ул. „Вардар”, срещу
НЧ „Съгласие”
3. Между двете платна
на ул. „Дойран”, откъм
ул. „Коста Хаджипакев”
4. Между двете платна
на ул. „Дойран”, откъм
ул. „Поп Богомил”
5. На ул. „Стоян
Заимов”
Създадени съвременни
условия за практикуване на масов и професионален спорт в модерна материална база

1. Модернизиране обща ПСОВ за група
населени места от общините
Плевен
и
Долна Митрополия

Индикатори за
изпълнение
текущ целеви

(7)

(8)

1. Изграден
нов обект от
спортната инфраструктура
с 3072 седящи
места.
2.Разкрити 50
нови работни
места
1. Изградена
ВиК мрежа на
две населени
места
2. подобрени

Отговорник
водещ

(9)

партньор

(10)

Дирекция
„Европроекти”

Дирекция
„Европроекти”
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Стратегическа
цел

(1)

Приоритет

(2)

Оперативна цел/
Дейности

(3)

Бюджет
/прогнозен/

(4)

Срок за
реализация
(месец и
година)

Очаквани резултати

(5)

(6)

Индикатори за
изпълнение
текущ целеви

(7)

(8)

2.
Изграждане
на
канализационна и съпътстваща
водопроводна мрежа на с. Ясен
3. Доизграждане канализационна и съпътстваща водопроводна
мрежа на с.Буковлък

функционалн
и възможности за пречистване на
отпадни води

текущо Осигуряване на достоверни данни за ефективно управление на
трафика, както и за
проектиране, стратегически оценки и програми

1.Изграждане
на видеонаблюдение
2.Създадена
база данни

Отговорник
водещ

(9)

партньор

(10)

8. Видеонаблюдение и светофарни уредби
8.1. Надграждане на
ИТС с видеонаблюдение по ключови кръстовища, както и създаване на база данни,
които да се използват
при бъдещо моделиране за оценка на КАВ

2 500 000
лв. – Проект „Интегриран
градски
транспорт
на Плевен
– фаза 2”

Опазване на око- 1. Прилагане на мерки за енергийна ефективност на жилищни сгради
лната
среда,
ресурсна и енергийна ефективност
1.1. Извършване на 30 000 лв. 30.06.2017 г. 1.Изпълнение на мерки
съгласувателни процепо ЕЕ на жилищни
дури
по
ЗУТ
с
сгради – строителство
териториалните кон2.Повишаване на ценатролни
органи
–
та
на
жилищата
РСПАБ, РИОСВ и др.
3.Подобряване на вида
(естетиката) на жил.
сгради

Дирекция
„Европроекти”

Отдел
„Екология”

Намаляване
Отдел
на разходите ГАГДЕД
за ел.енергия
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Стратегическа
цел

(1)

Приоритет

(2)

Оперативна цел/
Дейности

(3)

Бюджет
/прогнозен/

(4)

Срок за
реализация
(месец и
година)

Очаквани резултати

(5)

(6)

Индикатори за
изпълнение
текущ целеви

(7)

(8)

Отговорник
водещ

(9)

партньор

(10)

2. Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване на образуването им и насърчаване на
повторното им изполване
2.1. Разделно събиране
и съхраняване на битови биоразградими отпадъци, в т.ч. определяне на местата за
разполагане на необходимите елементи на
системата за разделно
събиране на отпадъците и предаването им за
компостиране
2.2.
Организиране
оползотворяването и
обезвреждането
на
строителни отпадъци

332 000 лв. 31.05.2017 г. 1. Увеличени количества на рециклираните и
оползотворени отпадъци
2. Постигане на количествените цели, произтичащи от ЗУО за
подготовка за повторна
употреба и рециклиране на отпадъците

1.Разположен Отдел
и 457 бр. кон- „Екология”
тейнери;
2.25% оползотворени битови биоразградими отпадъци

Публичночастно
партньорство

2.3. Определяне на
реда и начините на събиране и разпределение на дължимата сума
от потребителите на за
съоръженията за третиране на отпадъците

30.01.2017 г. Подобряване на организацията за разделяне, временно съхранение, събиране и транспортиране на отпадъците

Изградена
система
и
съоръжения
за третиране
на битови отпадъци
1.Прието
решение на
Общото
събрание на
сдружението
на общините.
2. Определен
ред и цена за
разделяне,
временно съхранение, съ-

30.09.2017 г. Развитие на устойчиви
системи за управление
на специфични потоци
отпадъци

Отдел
„СТИ”

Отдел
„Екология”

Отдел
„Екология”

Регионал
но
сдружение
на
общини
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Стратегическа
цел

(1)

Приоритет

(2)

Оперативна цел/
Дейности

(3)

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

Бюджет
/прогнозен/

(4)

Срок за
реализация
(месец и
година)

Очаквани резултати

(5)

(6)

30.06.2017 г. Организиране на система за разделно съ-

биране на опасните
битови отпадъци и
предаването им за
оползотворяване
и/или обезвреждане

Индикатори за
изпълнение
текущ целеви

(7)

(8)

Отговорник
водещ

(9)

партньор

(10)

биране
и
транспортиране на отпадъците
1.Организира Отдел
на
система „Екология”
или сключен
договор
2.Приложено
законодателство в областта на управление на отпадъците

3. Предприемане на мерки за опазване на биоразнообразието на община Плевен
3.1. Поддържане на земеделските земи в добро земеделско и екологично състояние съгласно националните стандарти
и спазване на агротехническите мероприятия при обработка и отглеждане на земеделски култури
3.1.1. Отдаване под
наем и аренда на земеделски земи от общинския поземлен фонд
3.2. Регистрация на
пчелини и техните
пчелни семейства
3.3. Запазване лесистостта на територията на
Общината

Поддържане на земеделските земи в добро
земеделско и екологично състояние
Синхронизиране взаимодействието между
Община Плевен и
БАБХ
Залесяване на горски
култури

Брой
сключени
договори

Сектор ЗГ

Брой
Сектор ЗГ
издадени удостоверения
Залесени не- Сектор ЗГ
възобновени
сечища и слабопродуктивни земи /дка/
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Стратегическа
цел

(1)

Приоритет

(2)

Оперативна цел/
Дейности

(3)

Бюджет
/прогнозен/

(4)

3.4. Охрана на горските територии

Срок за
реализация
(месец и
година)

Очаквани резултати

(5)

(6)
Ограничаване на нерегламентираното ползване на горски територии

Индикатори за
изпълнение
текущ целеви

(7)

(8)

Отговорник
водещ

(9)

1.Брой съста- Сектор ЗГ
вени АУАН и
НК
2. Ефективно
управление
на общинските горски територии

партньор

(10)
РДГЛовеч
Органи
на МВР

4. Актуализация на Програмата за околна среда
4.1. Провеждане на ефективна общинска политика, насочена към намаляване на шума в околната среда. Подобряване
на акустичната среда в Община Плевен
4.1.1. Осигуряване на
звено „Инспекторат” с
функционална,
експертна и техническа
обезпеченост ( в т.ч.
акредитирана лаборатория) за извършване
на текущ контрол по
отношение на шума
4.1.2. Създаване на общинска база данни за
състоянието на акустичната среда и източниците на шум на
територията
4.1.3. Актуализиране 20 000 лв.
на измерванията на
шума и трафикопреброяването

31.12.2017 г. Намаляване на шума в
околната среда

Техническа
Отдел
обезпеченост „Екология”
за текущ контрол
върху
шума

31.12.2017 г. Информация за акустичната среда на територията на Община
Плевен

Създадена общинска база
данни за състоянието на
околната среда
Актуални
данни за шума и трафика

31.12.2017 г. Основа за актуализиране на шумовата карта и целенасочено прилагане на плановете за

Отдел
„Екология”

Отдел
„Екология”
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Стратегическа
цел

(1)

Приоритет

(2)

Оперативна цел/
Дейности

(3)

Бюджет
/прогнозен/

(4)

Срок за
реализация
(месец и
година)

Очаквани резултати

(5)

(6)

действие
31.12.2017 г. Граждански принос за
намаляване на шумовото замърсяване

4.1.4. Подготовка и
издаване на материали
(листовки, брошури) с
информация за възможностите на гражданите да допринесат за
снижаване нивата на
шум

Индикатори за
изпълнение
текущ целеви

(7)

(8)

Отговорник
водещ

(9)

Намаляване
Отдел
на шума в „Екология”
околната
среда

партньор

(10)
Отдел
ВОП

5.Актуализация на Общинската програма по чл.27 от ЗЧАВ, за намаляване нивата на замърсителите и достигане на
нормите за качество на атмосферния въздух (КАВ) по показател ФЧП10
5.1. Да се приведе КАВ на територията на Плевен в съответствие с нормативните изисквания и се осигури екологичен
комфорт за населението в съответствие с Програмата и Плана за действие за периода 2016-2020 г.
5.1.1. Информиране на
ползите от енергийно
обновяване на жилищата, стимулиране използването на ВИ

ОБ -10 000
лв.; ВФ –
съгласно
одобрени
проекти

текущо

5.2. Разширяване използването на екологосъобразен тролейбусен
транспорт

1 050 000
лв. – Проект „Интегриран
градски
транспорт
на Плевен
– фаза 2”

текущо

Увеличаване броя на
топлоизолираните жилища; намаляване емисиите на ФЧП10 и

полициклични ароматни въглеводороди
(ПАВ)

Намаляване
на
градските пътувания с
лични МПС и намаляване размера на ФЧП10
и ПАВ

Бр. топлоизо- Комисия,
Отдел
лирани
назначена
„Еколожилища
със Заповед гия”
№ РД-10-41/
14.01.2016 г.
на Кмета на
Община
Плевен
Бр.пътувания Отдел „РазНамалени ни- работване
ва на ФЧП10 и на проекти”
ПАВ
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Стратегическа
цел

(1)

Приоритет

(2)

Оперативна цел/
Дейности

(3)

Бюджет
/прогнозен/

(4)

Срок за
реализация
(месец и
година)

Очаквани резултати

(5)

(6)

Индикатори за
изпълнение
текущ целеви

(7)

Отговорник
водещ

(8)

(9)

партньор

(10)

6. Инфраструктурни мерки, изграждане на защитни съоръжения и укрепване на свлачищни обекти
6.1. Изграждане на шумозащитни екраниращи съоръжения на 10
обекта
6.2. Залесяване на свободни площи и изграждане на озеленителни пояси
6.3. Затревяване на
обществени открити
площи, отредени за
озеленяване и осигуряване на поддръжката
им

2 248 000 2013 – 2018 г. Подобрена
лв. (външсреда
но финансиране)
постоянен
Подобрена
среда

1 725 000
лв.

постоянен

акустична

акустична

Намаляване на площите, потенциални източници на вторичен унос

Изградени 10 Отдел
обекта
ГАГДЕД
Отдел
„Екология”
Залесени
Отдел
свободни
„Екология”
площи (дка)
Затревени
свободни
площи (дка)

Отдел
„Екология”

7.Рехабилитация на хидротехническите и хидромелиоративните мрежи и съоръжения
7.1. Извършване на
СМР на обекти от
хидротехническата
структура, собственост
на Община Плевен
7.2. Реализация на
проект „Прилагане на
ефективни мерки за
защита на населението, чрез превенция
на риска от наводнения”

постоянен

Управление на риска

Извършени
СМР
/бр.язовири/

Отдел
УКиОМП

1. Ремонтирани 1460 м
от санитарното дъно на
р. Тученица и участъка
зад
хипермаркет
„Кауфланд” до моста
на централен градски
площад
2. Поставена предпазна
ограда от източната

1. създадени Дирекция
предпоставки „Евроза
предпаз- проекти”
ване на околната среда от
замърсявания
2. създадена
готовност за
запазване

РД ПБНЗ
наемател
и на язовири
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Стратегическа
цел

(1)

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

Приоритет

(2)

Оперативна цел/
Дейности

(3)

Развитие
на 1. Изготвяне на обобразованието,
щински план за оптикултурата
и мизиране на училищакадемичния
ната мрежа
сектор

2. Осигуряване на
родителско и гражданско участие в управлението на образователния процес

3. Подобряване на
МТБ на СДГ 11
„Теменуга”
4. Подобряване на
МТБ на ОУ "Св.
Климент Охридски"
5.Подобряване на МТБ

Бюджет
/прогнозен/

(4)

Срок за
реализация
(месец и
година)

Очаквани резултати

(5)

(6)

Индикатори за
изпълнение
текущ целеви

(7)

(8)

Отговорник
водещ

(9)

страна на рещата
3. Монтирани датчици
за скорост и ниво на
водата
30.06.2017 г. По-ефективно използване на училищната
мрежа, съобразно икономическите и демографски фактори и
предоставяне на поефикасни образователни услуги
30.06.2017 г. Създаване на обществени съвети в училищата и детските градини в Община Плевен

здравето на
населението
при бедствия
и аварии
Изготвен
и Отдел
утвърден
„Образоваплан
ние”

Подобряване на условията за предоставяне
на модерни образователни услуги
Подобряване на условията за предоставяне
на модерни образователни услуги
Подобряване на усло-

Дирекция
„Европроекти”

Бр. създадени
съвети
Бр. ангажирани родители и експерти
в работата на
училищата и
детските градини
Реализиран
проект

Отдел
„Образование”

Реализиран
проект

Дирекция
„Европроекти”

Реализиран

Дирекция

партньор

(10)

МОН
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Стратегическа
цел

(1)

Приоритет

(2)

Оперативна цел/
Дейности

(3)
на Детска ясла
"Гергана"
6. Реконструкция и
енергийно обновяване
на ЦДГ 8 Щурче
7.Подобряване на МТБ
на ЦДГ 2 "Юнско въстание"
8. Подобряване на
МТБ на ЦДГ 12
"Ралица"
9.Подобряване на МТБ
на ЦДГ 20 „Калина”
10.Реконструкция
и
обновяване на НУ
"Христо Ботев"
11. Реализация на
проект „Основен ремонт и въвеждане на
мерки за енергийна
ефективност в ДФСГ
„Интелект”

Бюджет
/прогнозен/

(4)

Срок за
реализация
(месец и
година)

Очаквани резултати

(5)

(6)
вията за предоставяне
на модерни образователни услуги
Подобряване на условията за предоставяне
на модерни образователни услуги
Подобряване на условията за предоставяне
на модерни образователни услуги
Подобряване на условията за предоставяне
на модерни образователни услуги
Подобряване на условията за предоставяне
на модерни образователни услуги
Подобряване на условията за предоставяне
на модерни образователни услуги
Интервенцията върху
обекта ще допринесе
за: - предоставяне на
модерни образователни
услуги;
- осигуряване на образователни услуги и

Индикатори за
изпълнение
текущ целеви

(7)

(8)

Отговорник
водещ

(9)

проект

„Европроекти”

Реализиран
проект

Дирекция
„Европроекти”

Реализиран
проект

Дирекция
„Европроекти”

Реализиран
проект

Дирекция
„Европроекти”

Реализиран
проект

Дирекция
„Европроекти”

Реализиран
проект

Дирекция
„Европроекти”

партньор

(10)

Обновен
Дирекция
обект от об- „Евроразователната проекти”
инфраструктура
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Стратегическа
цел

(1)

Приоритет

(2)

Оперативна цел/
Дейности

(3)

12. Реализация на
проект „Благоустрояване и озеленяване
двор на ОУ „Д-р Петър
Берон – първи етап”

Бюджет
/прогнозен/

(4)

Срок за
реализация
(месец и
година)

Очаквани резултати

(5)

(6)
условия, съответстващи на критериите за
устойчиво развитие;
- осигуряване на повисоко ниво на енергийна ефективност и
намаляване на разходите за енергия;
подобряване
на
експлоатационните характеристики за удължаване жизнения цикъл на сградата;
- осигуряване на достъпна архитектурна
среда;
- подкрепа на социалната интеграция;
- намаляване дела на
отпадналите от училище
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

Индикатори за
изпълнение
текущ целеви

(7)

(8)

Отговорник
водещ

(9)

партньор

(10)

Изградена
Дирекция
привлекател- „Еврона среда за проекти”
спорт и отдих
на учениците
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Стратегическа
цел

(1)

Приоритет

(2)

Оперативна цел/
Дейности

(3)

Бюджет
/прогнозен/

(4)

Срок за
реализация
(месец и
година)

Очаквани резултати

(5)

(6)

13. Изграждане на 300 000 лв. 30.11.2017 г. Изградени нови детски
нови детски площадки:
площадки, извършване
- Изграждане на детска
на СМР и монтаж на
площадка в района на
детски съоръжения
ул. „Майска”
- Изграждане на детска
площадка в района на
ул. „Хр. Ясенов” и ул.
„Одеса”
- Изграждане на детска
площадка в района
между бл.89 и бл.96,
ж.к. „Сторгозия”
- Изграждане на детска
площадка в района на
ул. „Цар Самуил”, ул.
„Ст.
Караджа”
и
„Гевгели”
- Изграждане на детска
площадка в района на
паметник
„Майка
България”
- Изграждане на детска
площадка в района на
междублоковото
пространство
на
бл.215, бл.216 и бл.217
в ж.к. „Дружба”
14.Обучение на служи31.12.2017 г. Ефективно прилагане
телите в училищата и
на ЗПУО

Индикатори за
изпълнение
текущ целеви

(7)

(8)

Отговорник
водещ

(9)

партньор

(10)

Изградени
Дирекция
нови детски АГДиТСУ
площадки
Отдел
ГАГДЕД

Дирекция
„Европроекти”

Бр. обучени Отдел
служители
„Образова-

МОН
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Стратегическа
цел

(1)

Приоритет

(2)

Оперативна цел/
Дейности

(3)

Бюджет
/прогнозен/

(4)

Срок за
реализация
(месец и
година)

Очаквани резултати

(5)

(6)

Индикатори за
изпълнение
текущ целеви

(7)

Отговорник
водещ

(8)

читалищата

(9)

партньор

(10)

ние”

15. Подкрепа за организиране на значими обществени мероприятия в областта на образованието, културата и спорта
15.1. Честване на 140тата годишнина от
Освобождението
на
Плевен

10.12.2017 г. Подпомагане дейността на Инициативния
комитет за честване на
140-тата год. от Освобождението на Плевен

15.2. Създаване
и 260 000 лв. 31.12.2017 г.
подкрепа на разнообразни
културни
прояви

Планиране и организиране на културни
изяви в областта на
визуалните изкуства,
музикални представления, концерти, театрални постановки, нови
литературни произведения, фестивали

Осъществени
събития

Отдел
„Култура”
Отдел
„ВОП”
Отдел
„Образование”

1. Изготвен Отдел
Културен ка- „Култура”
лендар
за
2017 г.
2. Реализирани планирани
дейности по
Културния
календар,
максимално
удовлетворение на културните потребности на
гражданите и
завишен интерес към различните изяви

Инициативен комитет за
честване
на 140 г.
от Освобождението на
Плевен
Културни
те институти
и
творчески съюзи
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Стратегическа
цел

(1)

Приоритет

(2)

Оперативна цел/
Дейности

(3)

(4)

15.3. Организиране на
тематични обществени
прояви за насърчаване
на велосипедния
транспорт
15.4. Организирани на
ежегоден конкурс в
училищата „За по-чист
въздух на планетата”

10 000 лв.

15.5. Организиране на
общински
информационни кампании, насочени към младите
хора, за запознаване с
правата им и публичните институции
15.6. Популяризиране
на доброволчеството

Професионална
квалификация и
учене през целият
живот

Бюджет
/прогнозен/

Включване на бизнеса
в образователния процес чрез участие в
специализирани курсове, семинари

2000 лв.

Срок за
реализация
(месец и
година)

Очаквани резултати

(5)

(6)

текущ

Популяризиране
на
велосипедния
транспорт като алтернатива
на автомобилния

30.11.2017 г. Повишаване
информираността на подрастващите за социалните
норми на екологично
поведение
31.12.2017 г. Постигане на по-добра
информираност
при
младите хора

31.12.2017 г. Увеличаване на броя
младежи, включили се
в доброволчески кампании

Подкрепа
на инициативи между
общински,
граждански

Индикатори за
изпълнение
текущ целеви

(7)

Отговорник
водещ

партньор

(8)

(9)

(10)

Бр. проведени
мероприятия
Намаляване
на праховите
емисии
Проведен
конкурс
Бр. информирани ученици

Отдел
„Екология”

Отдел
МДСТ
Отдел
ВОП

Отдел
„Образование”

Отдел
„Екология”

Бр.организирани
кампании
Бр. участници

Отдел
МДСТ

Младежки
организа
ции

Бр. проведени
общински
кампании
Бр.
млади
хора, участвали в доброволчески
кампании
Бр.
осъществени
инициативи

Отдел
МДСТ

Младежки
организа
ции

Отдел
„Образование”

МОН
НПО
Бизнесорганиза
ции
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Стратегическа
цел

(1)

Приоритет

(2)

Оперативна цел/
Дейности

(3)

Социално
об- 1.Предоставяне
на
служване на насе- дърва за огрев на
лението и нама- местното население
ляване на социалните различия в рамките на
общината
2. Подобряване на
достъпа до предлаганата от Община Плевен услуга – готова
храна от Детска кухня
за деца до 3 г. възраст
- изграждане на нов
пункт в двора на ДГ
„Калина”
3.Активизиране
на
кампаниите: превенция на насилието, рисково полово поведение, антиспин-кампания и наркомания и др.

Бюджет
/прогнозен/

(4)

Срок за
реализация
(месец и
година)

Очаквани резултати

(5)

(6)

и
бизнесорганизаци
и в областта
на образованието
01.10.2017 г. Подобряване
благосъстоянието на жителите

Индикатори за
изпълнение
текущ целеви

(7)

(8)

Отговорник
водещ

(9)

партньор

(10)

Бр. домакин- Сектор ЗИГ
ства и населени места, подсигурени
с
дърва за огрев

31.12.2017 г. Осигуряване достъп до
здравословна храна на
деца, които поради
отдалеченост
от
наличните пунктове не
са ползвали услугата –
100 нови потребители

Предоставяне Отдел ЗСД
на
улеснен
достъп за 100
потребители

31.12.2017 г. Повишаване на информираността,
формиране на умения за
здравословен начин на
живот и избягване на
рисковото поведение
при младите хора

Бр. разрабо- Отдел ЗСД
тени проекти
Формиране
на отговорно
поведение и
подобряване
на здравето

4. Осигуряване на специализирана грижа за хората с увреждания и хората със специализирани потребности чрез
организиране на посещения на място и оказване на нужното съдействие
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Стратегическа
цел

(1)

Приоритет

(2)

Оперативна цел/
Дейности

Бюджет
/прогнозен/

(3)

(4)

4.1. Довършване реализацията на проект
„Разкриване на център
за почасово предоставяне на услуги за
социално включване в
общносттта или в
семейна среда”

Срок за
реализация
(месец и
година)

Очаквани резултати

(5)

(6)
1. Предоставяне интегрирано почасови 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

Индикатори за
изпълнение
текущ целеви

(7)

(8)

Отговорник
водещ

(9)

партньор

(10)

1. Обслужени Дирекция
295 лица с „Евроувреждания
проекти”
2. Наети 77
лица

5. Приобщаване на ромските деца към образователния процес чрез провеждане на консултации
5.1. Изпълнение
проект
„Заедно
училище”

на
в

Обхващане на 86 деца,
ученици и младежи от
маргинализирани общности за образователна
интеграция и реинтеграция

5.2. Изпълнение на
Проект „Букварче, бъди ми другарче”

Обхващане на 45 деца,
ученици и младежи от
маргинализирани общности за образователна
интеграция и реинтеграция

6. Предоставяне
социална услуга

Предоставяне
на
почасови
социални

на
за

86 деца и
ученици
от
етнически
малцинства
интегрирани
в
образователната система
45 деца и ученици от етнически малцинства интегрирани в
образователната система
Обслужени
720 деца в

Дирекция
„Европроекти”

училища

Дирекция
„Европроекти”

училища

Дирекция
„Евро24

Стратегическа
цел

(1)

Приоритет

(2)

Оперативна цел/
Дейности

Бюджет
/прогнозен/

(3)
ранна превенция
уврежданията

(4)
на

7. Развитие на социалната услуга „Приемна
грижа”

Повишаване на Повишаване
административ капацитета

на 1.Изпълнение
на
за проект „Бюджетна ли-

Срок за
реализация
(месец и
година)

Очаквани резултати

(5)

(6)

Индикатори за
изпълнение
текущ целеви

(7)

услуги:
Ранна превенция – 30
деца;
Здравна
детска
консултация – 500
лица;
Индивидуална педагогическа подкрепа за
деца с увреждания – 30
деца
Подкрепа и консултиране на бъдещи и
настоящи родители и
семейства
–
300
семейства/100 деца
Допълнителна педагогическа подготовка за
повишаване на училищната готовност на
децата за равен старт в
училище – 60 деца
Предоставяне
на
социалната
услуга
„приемна грижа” за
деца, лишени от родителска грижа и осигурена трудова заетост
на лица
Оценка на подадените 30.06.
проектни предложения 2017

(8)

Отговорник
водещ

(9)

партньор

(10)

риск от со- проекти”
циална изолация

Осигурена
Дирекция
семейна среда „Европроза 50 деца, екти”
лишени
от
родителска
грижа
Оценени
проектни

Дирекция
„Евро25

Стратегическа
цел

(1)
ния капацитет и
подобряване
качеството на
предоставяните
услуги за гражданите и бизнеса

Приоритет

(2)

Оперативна цел/
Дейности

(3)

управление
на ния за Община Плевен
проекти на об- – бенефициент по ПО
щинската адми- 1 на ОПРР 2014 - 2020
нистрация

Бюджет
/прогнозен/

(4)

Срок за
реализация
(месец и
година)

Очаквани резултати

Индикатори за
изпълнение
текущ целеви

(5)

(6)

(7)

във връзка с одобрената
Инвестиционна
програма на Община
Плевен от сформирани
оценителни комисии и
Вътрешни
детайлни
правила за работата на
комисиите
Проследяване точното
изпълнение на Споразумението за реализация на ИП на Община Плевен, чрез докладване напредъка по
постигане на индивидуалната етапна цел на
Община Плевен до
края на месец юни
2018 г. в размер на 20%
от общия БФП, както и
постигането на заложените индикатори по
индивидуалните инвестиционни приоритети;

г. –
20%
от
общия
размер на
БФП

(8)

Отговорник
водещ

(9)

партньор

(10)

предложения проекти”
в състава на
ИП и предложени
за
сключване на
администрати
вни договори
Изпълнена
Инвестицион
на програма

Осигуряване на добро финансово управление и навременно
изпълнение на ИП и
проектите, включени
в нея за финансиране
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Стратегическа
цел

(1)

Приоритет

(2)

Оперативна цел/
Дейности

(3)

Бюджет
/прогнозен/

(4)

Срок за
реализация
(месец и
година)

Очаквани резултати

(5)

(6)

Индикатори за
изпълнение
текущ целеви

(7)

(8)

Отговорник
водещ

(9)

партньор

(10)

от ОПРР 2014–2020
г.
Ефективно
управление
човешките
ресурси

Подобряване
услугите
гражданите
бизнеса

1.
Обвързване
на
на заплащането с резултатите от дейността.
Актуализиране на правилата за работната
заплата
2. Разширяване
прилагане на гъвкаво
работно време

01.03.2017 г. Оптимизиране
на
разходите за персонал

Налични към Отдел ЧР
края на годината средства
във ФРЗ

31.12.2017 г. Подобряване на административното обслужване

Дирекция
„АО”

3. Подобряване взаимодействието между
административните
звена. Актуализиране
на структурата на
Общинската администрация
4. Разработване на общи съвместни проекти
с побратимени общини

01.03.2017 г. Подобряване на качеството
на
предоставяните услуги

Намаляване
Отдел ЧР
на бр. на
жалби
на
гражданите
Намаляване
Отдел ЧР
на бр. на
жалби
на
гражданите

Бр.
осъществени
проекти

Дирекция
„Европроекти”

Иницииране
разработването
на
съвместни проекти с побратимени общини

Отдел ВОП

на 1. Периодично провеждане на обучения, курсове, семинари с персонала, пряко ангажиран с обслужването на
за гражданите
и
1.1.
Изготвяне
на
програма за обучение
на персонала за 2018 г.

30.11.2017 г. Придобиване на нови
знания и умения

Изготвена
Отдел ЧР
програма
Брой
изда27

Стратегическа
цел

(1)

Приоритет

(2)

Оперативна цел/
Дейности

(3)

Бюджет
/прогнозен/

(4)

1.2.
Планиране
и 2500 лв.
изпълнение на годишен план за професионално обучение на
вътрешните одитори

Срок за
реализация
(месец и
година)

Очаквани резултати

(5)

(6)

31.12.2017 г. Придобиване на нови
професионални знания
и умения от одиторите

Индикатори за
изпълнение
текущ целеви

(7)

(8)

Отговорник
водещ

(9)

дени сертификати и удостоверения
Подобрени
услуги
за
гражданите
Изготвен
Отдел ВО
план за обучение. Проведени обучения и придобити знания

партньор

(10)

Отдел ЧР

2.Осигуряване на добрата техническа обезпеченост в общинската администрация
2.1. Въвеждане на 2000 лв.
софтуер за управление
на
дейностите
по
предварителния контрол в отдел „Финансов контрол”

31.12.2017 г. Съкращаване на времето, необходимо за
обработка на документите, надеждно съхраняване на информацията, работа с други
информационни масиви и генериране на
справки

Закупен
и Дирекция
внедрен
ФСДиУС
софтуер
Подобрени
дейности по
предварителния финансов
контрол

3.Провеждане на публични събития и консултации на гражданите по належащи въпроси
3.1. Организиране на
„Седмица на мобилността”, „Ден без
автомобили”
3.2. Провеждане на 5000 лв.
кампания за стимулиране използването на

30.09.2017 г. Изграждане на устойчиви модели на гражданско поведение
текущ

Намаляване интензитета на движение с
лични МПС

Отдел
„Екология”
Бр. кампании Отдел
Намаляване
„Екология”
на праховите

Отдел
ВОП
„Тролейбусен
тран28

Стратегическа
цел

(1)

Приоритет

(2)

Оперативна цел/
Дейности

(3)

Бюджет
/прогнозен/

(4)

обществения
транспорт (въвеждане на
акции с безплатно придвижване към определена цел)
3.3. Съвместни кампании за намиране на нови собственици на безстопанствени животни
от Приюта за безстопанствени животни
3.4. Организиране на 5000 лв.
кампании за изготвяне
на проекти за затревяване и озеленяване
на
необлагородени
територии и междублокови пространства

Срок за
реализация
(месец и
година)

Очаквани резултати

(5)

(6)

Индикатори за
изпълнение
текущ целеви

(7)

(8)

Отговорник
водещ

(9)

емисии

31.12.2017 г. Граждански принос за
намаляване на популацията на безстопанствени животни
Намаляване на площите, източник на вторичен унос

Бр. проведени
кампании
Намалена
популация на
безстопанстве
ните кучета
Бр.
организирани кампании
Намалени
площи,
източник на
вторичен
унос

партньор

(10)
спорт”
ЕООД

Звено
НПО
„Приют за
безстопанствени
животни”
Отдел
„Екология”

4. По-добро обслужване на гражданите, чрез усъвършенстване и разширяване на пакета на предоставяните услуги
4.1. Реорганизация на
работните
процеси,
съгласно утвърдените
технологични карти

31.03.2017 г. Подобрено
административно
обслужване

Дирекция
„АО”

31.12.2017 г. Ефективно
предо- 17 бр.
ставяне на администра- КАУ
тивни услуги

Бр.въведени
техн.карти
Намаляване
бр. на жалби
по повод АО
Внедряване
на 4 бр. нови
КАУ

4.2. Разширяване обхвата на комплексното
административно
обслужване
4.3. Въвеждане на

30.10.2017 г. Подобряване на адми- 0 бр.

2 бр.

Дирекция

Дирекция
АО

29

Стратегическа
цел

(1)

Приоритет

(2)

Оперативна цел/
Дейности

(3)

Бюджет
/прогнозен/

(4)

електронни
услуги
(ниво 3) – заявяване,
плащане и получаване
на готовия документ
4.4.
Изготвяне
на 200 лв.
брошури за предоставяните административни услуги
4.5.
Създаване
на 30 000 лв.
централизиран общински архив
4.6. Цифровизиране на 30 000 лв.
актовете по гражданско състояние
5. Повишаване нивото
на информационно обслужване в областта на
туризма
6. Сертифициране на
Туристическия информационен център

Срок за
реализация
(месец и
година)

Очаквани резултати

(5)

(6)

Индикатори за
изпълнение
текущ целеви

(7)

31.12.2017 г. Правилно съхранение
на общинския архив,
изпълнение на изискванията на ЗНАФ
31.12.2017 г. Съкращаване
сроковете за предоставяне на
услуги по гражданско
състояние

водещ

(8)

нистративното обслужване
31.12.2017 г. Подобряване на информираността на гражданите

Отговорник

(9)

партньор

(10)

АО

100 бр.

Изграден централизиран
Общински
архив
0%
20% цифроцифро визирани аквизира тове по гражни
данско съсактове тояние
31.12.2017 г. Осигуряване на поАктуална
добро информационно
информация
обслужване, вкл. чрез
на интернет
интернет страницата на
страницата
Общината
Бр. издадени
брошури
31.12.2017 г. Сертифициране
на
СертифициТуристическия инфорран ТИЦ
мационен център

Дирекция
АО
Дирекция
АО

Дирекция
СТИКР
Отдел
УС

Дирекция
АО

Отдел
МДСТ

Отдел
МДСТ

Министерство
на
туризма
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