
2011-2015 ГОДИНА ОТЧЕТ към 31.12.2014 ГОДИНА

Съдействие на външни и местни инвеститори за:

Осигуряване на 1500 нови работни места  През 2012 г. са разкрити и заети 498 работни 

места,през 2013 -507 и 447 работни места през 

2014г.  с работодател Община Мездра съгласно 

Приложение № 1                                    В 

периода до края на 2014 година нови работни 

места са разкрити и в дружества и фирми на 

територията на община Мездра:        

-"СЕ-БОРДНЕТЦЕ - БЪЛГАРИЯ" ЕООД - през 

2013г. работните места са 549,а през 2014г. те 

са 709.От средата на 2015г. предстои да 

стартира откриването на нов процес КSК, по 

който в момента върви обучение на персонала.    

-  "Леденика България 1964" ЕООД -през 2013г  

са разкрити 50 работни места, а към настоящия 

момент те са 95                              

-"Околчица" АД с.Моравица - 23 работни места 

във връзка с производството на "Биг Бег"        

-"Инертстрой Калето" АД  -17 работни места за 

строителни работници                                       

-"ЛКС" ООД - 20 работни места за строителни 

работници                                                         

- "Йотов стоун" ЕООД - 5 нови работни места

 Изграждане на 2 нови малки водно-електрически 

централи на р. Искър

Въведени в експлоатация МВЕЦ - 1 бр. 

Разрешения за МВЕЦ  - 8 броя                   МВЕЦ 

в процес на строителство 1 бр. -МВЕЦ Царевец

Изграждане на 5 фотоволтаични 

електроцентрали

Въведени в експлоатация фотоволтаични  

инсталации     - 1 брой 

ОТЧЕТ 
ЗА ТЕКУЩО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОБЩИНА МЕЗДРА 2011-2015 ГОДИНА
ОСНОВНИ ЦЕЛИ

ИКОНОМИКА И ЗАЕТОСТ

1. Достъпни, бързи и съвременни услуги за населението.

2. Социална подкрепа и заетост

3. Изграждане на инфраструктурата - образование, туризъм, спорт, екология, улична мрежа и 

градска среда.

МЕРКИ И ЗАДАЧИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ



Развитие на екологични земеделски 

производства

Залесяване на неземеделски земи - Царевец, 

Старо село. 

В процес на изграждане силажохранилище и 

инсталация за производство на биогаз 

с.Царевец и  стопанство за обработка и 

съхранение на зеленчуци и когенерация 

с.Брусен. Отдадени под наем за обработка 

19251,974 дка общински пасища и мери и 

2278,719 дка обработваеми земи и ливади 

общинска собственост.

Изгражданена  нови животновъдни ферми Рибовъдни стопанства - Върбешница и Ослен 

Криводол. През 2014 г е въведено в 

експлоатация  фуражно стопанство за 120 

крави и отглеждане на телета - с.Г. 

Кремена.Изготвен ПУП за изграждане на 

животновъден обект за развъждане и 

отглеждане на щрауси с капацитет 500 броя в 

землището на с.Горна кремена.

Създаване на 30 дка нови оранжерийни площи Проекти за изграждане на оранжериини площи 

Зверино - 30 дка - въведени в есплоатация. 

Брусен - 30 дка - в процес на изпълнение. 

Предстои в началото на 2015 г. да бъдат 

въведени в експлоатация оранжерийните 

площи в с.Брусен.

Модернизиране на технологичните мощности за 

производство на разнокаменни изделия.

Разрешения за проучване скално облицовъчни 

материали - 8 броя, Издадени концесии - 1 

бр.,Разработване находище " Требежа"              - 

Горна Кремена, Въведени нови технологични 

мощности  за обработка на скално облицовъчни 

материали  Мездра

Доизграждане и въвеждане в действие на 

"Многофункционална спортна зала" - Мездра

Обявена концесионна процедура до юни 2013 

година.  Включена в Интегрирания  план на 

град Мездра за  изграждане  2014-2020 год.по 

ОП"РР". Възобновено строителството на залата 

през 2014г. по ПИП "Растеж и устойчиво 

развитие на регионите"

Съдействие за играждане на Е- 79 участък 

Мездра - Ботевград

Предстои процедура по 

отчуждаване.Предвиден за финансиране от 

Европейския инвестиционен фонд.

Съдействие за пълна реконструкция път II - 16 

Ребърково-Елисейна-Своге-Нови Искър

Реконструкцията е в напреднал етап на 

изпълнение с краен срок юни 2015г.

 Рехабилитация на 20 км общинска пътна мрежа Рехабилитирани 3 км общинска пътна мрежа 

през 2012г., 2,86 км през 2013г. и 6,02 км през 

2014 година

Изгражданена 40 улични платна в 27 села на 

община Мездра

Изградени 6 нови улични платна, частични 

ремонти  улични платна - 3250 м2 през 2012г. 

Изградени 18 нови улични платна, частични 

ремонти  улични платна - 2607 м2 през 2013г. 

Изградени 29 нови улични платна, частични 

ремонти  улични платна - 2428 м2 през 2014г. 

ИНФРАСТРУКТУРА



Изграждане моста и кръстовището на ул. "Христо 

Ботев" - Мездра

Пълна проекта готовност. Включен в 

Интегрирания  план на град Мездра за  

изграждане  2014-2020 год.по ОП на ЕС

Изгражданена Градска пречиствателна станция 

за отпадни води и реконструкция на 

канализационна мрежа"

Сключен договор за безвъзмездна финансова 

помощ с МОСВ по ОПОС.Строителството е 

приключило.Предстоят проби и изпитания за 

доказване параметрите на ПСОВ.

Реконструкция на "Общински пазар" - Мездра Проектна готовност.Включен в Интегрирания  

план на град Мездра за  изграждане  2014-2020 

год.по ОП на ЕС

Корекция на р. Боденска бара  Проекта е  изпълнен и разходите са 

възстановени по ОПРР през 2012г.

Изграждане на туристическа атракция 

Археологически комплекс "Калето"

Проекта е  изпълнен и разходите са 

възстановени по ОПРР през 2013г.

 Изграждане 2 еко пътеки - Люти брод - Черепиш Проектна готовност.Включени са в проекта на 

ДПП"Врачански балкан"-

BG161PO005/11/3/3.2/06/27  "Изпълнение на 

дейности за устройство и управление на 

природен парк "Врачански балкан"

Изграждане на "Алея Стамболийски" - запад Изпълнява се  чрез средства по ОП  "Развитие 

на човешки ресурси" и ОП "Чистота"

ОСНОВЕН РЕМОНТ С ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ 

МЕРКИ В:

- ЦДГ - 2 Проекта е  изпълнен и разходите са 

възстановени по ОПРР през 2013г.

- ЦДГ - 1 Проекта е  изпълнен и разходите са 

възстановени по ОПРР през 2013г.

- ОДЗ - Зверино Проекта е  изпълнен и разходите са 

възстановени по ОПРР през 2013г.

- Професионална гимназия "Ал. Константинов" - 

Мездра

 Проекта е  изпълнен и разходите са 

възстановени по ОПРР през 2013г.

- ОУ "Христо Ботев" - вътрешен ремонт Вътрешния ремонт е изпълнен през 2014 

година по програма на МОН

- СОУ "Климент Охридски" - Зверино Изпълнен частичен ремонт през 2014г.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 

ЛЕЧЕНИЕ - МЕЗДРА

Оборудване с нова апаратура Проведена процедура за обществена поръчка в 

края на 2014г. Предстои доставка на 

апаратурата

Благоустрояване парковата зона на болницата Изпълнява се по ОП "Развитие на човешките  

ресурси" и ОП "Чистота" 

Ремонт сграда "Здравни кабинети" Заснемане за проектиране по енергийна  

ефективност.

Изграждане на 2 Центъра за настаняване от 

семеен тип и 2 Защитени жилища 

Проекта е  изпълнен и разходите са 

възстановени по ОПРР през 2013г.

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

СОЦИАЛНА СФЕРА



Изграждане на Трудотерапевтична работилница 

за деца с увреждания

Въведен в експлоатация по съвместен  проект с 

Японското правителство с 6 ателиета

 Разширяване грижата за възрастни хора и 

инвалиди по домовете

Пълна проекта готовност за увеличаване 

капацитета на Дома за възрастни хора. 

Включен в Интегрирания  план на град Мездра 

за  изграждане  2014-2020 год.по ОП на ЕС. По 

проекти през периода 2013-2014 г. 48 лица, 

назначени като лични асистенти ,домашни 

санитари и социални асистенти са 

предоставяли услуга на 116 лица в 

неравностойно социално положение. През 

2013г.-2014г. по проект "Подкрепа за достоен 

живот" съответно 48 и 87лица са полагали 

грижи за близки лица. От 2012г. по проект 

"Обществени трапезарии" към фонд "Социална 

закрила" на МТСП е осигурен топъл обяд на 90 

човека ежегодно.

Осигуряване на надеждно транспортно 

обслужване на населението

След съответните процедури са сключени 

договори за транспортно обслужване на 

населението 

Разширяване финансовата помощ за:

- Читалищата в селата на община Мездра Ежегодно дейността на читалищата от Община 

Мездра се дофинансира със средства за 

участие в национални и международни изяви в 

размер от 10х. до 15 х.лв.

- Клубовете на пенсионера Ежегодно за  дейността и нормалното 

функциониране на клубовете на пенсионера на 

територията на Община Мездра се осигуряват 

средства в  размер от 26,5 х.лв.

- Спортните клубове Ежегодно със средства от  общинския бюджет 

се подпомага дейността на спортните клубове 

за участие в спортния календар, като в 

последните години размера им достигна до 74 

х.лв. 

Изграждане и ремонт на:

- 4 нови спортни площадки в град Мездра Проектирани 2 спортни площадки.Изпълнени и 

въведени в експлоатация спортна площадка в 

СОУ "Иван Вазов"по проект към ММС, 2 

площадки в VІ участък  на алеята на 

бул."Ал.Стамболийски" - комбинирана спортна 

площадка за баскетбол и  футбол  на малки 

врати и спортна площадка за тенис, както и 1 

фитнес площадка на открито  също в алеята на 

бул."Ал.Стамболийски"  гр.Мездра.

- Тренировъчен терен - стадион "Локомотив" предстои затревяване

- Основен терен - ФК "Околчица" Моравица и ФК 

"Скала" Зверино

 Изпълнен частичен ремонт стадион ФК" Скала" 

с.Зверино

КУЛТУРА И СПОРТ



Реализиране на европейски проекти на обща 

стойност 30 000 000 лв.

ОП "Регионално развитие "- 6 проекта : 

"Корекция на река Боденска бара гр.Мездра", 

"Историята, природата и културата -

туристическите атракции на община Мездра", 

"Община Мездра с енергийно-ефективна 

образователна инфраструктура", "Община 

Мездра в подкрепа за деинституционализация 

на социални институции, предлагащи услуги за 

деца в риск, чрез изграждане на два Центъра за 

настаняване от семеен тип и две Защитени 

жилища", "Фри фест Магията на Мездра", 

"Подкрепа за интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие"   на стойност  

8952560,88 лв.                                                        -

ОП "Човешки ресурси"  - 5 броя на стойност 

2627003,33 лв.                                                    -  

ОП "Административен капацитет" - 1 проект 

,,Създаване на условия за разработване и 

прилагане на ефективни и ефикасни политики 

за устойчиво развитие на община Мездра"  на 

стойност  119961,06 лв.    -ОП"Околна среда" -

1 проект "Доизграждане на канализационната 

мрежа и изграждане на ПСОВ Мездра" на 

стойност 20 317 528,14 лв. Обща стойност: 32 

017 053,41 лв.

Подготовка на инвестиционни проекти за 

реализиране през новия планов период 

"ЕВРОПА -2020"

Изготвен  е Интегриран план за градко 

възстановяване и развитие с идентифицирани 

проекти за изпълнение в следващия програмен 

период 2014-2020 год.  Подготовка на 

предвижданията за населените места по ПРСР 

за същия период. 

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ИНВЕСТИЦИИ


