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ОБЩИНА МЕЗДРА 
Мездра 3100, ул."Христо Ботев" 27, тел: 0910/9-21-16; 0910/9-23-21, факс: 0910/9-25-23 

e-mail:mezdra@mail.bg, http://www.mezdra.bg 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ – 2017 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА МЕЗДРА ЗА 

МАНДАТ 2015 – 2019г. 

 

 Уважаеми съграждани, 

 Уважаеми общински съветници, 

 Програмата за управление на община Мездра за мандат 2015 – 2019г. е 

детайлизиран и конкретизиран документ, отразяващ вижданията и 

намеренията, целите и задачите, залегнали в моята предизборна платформа. 

Фактът, че бях избран за кмет на общината означава, че  визията ми за 

развитието на общността е в унисон с очакванията, разбиранията и 

надеждите на мнозинството от нашите съграждани. 

 Ежегодно в срок до 31 януари кметът на общината трябва да отчита 

съгласно чл. 44 ал.5 от ЗМСМА изпълнението на управленската програма. 

 Това, което постигнахме с общи усилия през 2017г., е значимо и 

осезаемо, даващо основание за удовлетворение и гордост. В основата на 

изпълнените цели и задачи са решенията на ОбС, усилията, които положиха 

служителите и работниците от общинска администрация, ОП „Чистота“,  АК 

„Калето“, учителите и всички работещи в детските градини и училищата, 

социалните работници и служители в двата  центъра: Общински център за 

социални услуги и дейности и Комплекс за социални услуги за деца и лица с 

увреждания, здравните специалисти, читалищните деятели и самодейци, 

спортистите и треньорите. Община Мездра се развива благодарение на 

активните и предприемчиви хора, благодарение на упорития и всеотдаен 

труд на всички свои жители. 

mailto:mezdra@mail.bg
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В голяма степен обаче, обликът на общината се дава от нейното 

ръководство: ОбС и кмет. Започнахме мандат 2015 – 2019г. при невероятно 

тежки условия. През 2015г. общината бе изпаднала в състояние на финансов 

колапс. Всички, които са формирали ангажименти, подписвали договори и 

поръчвали стоки и услуги, бяха напуснали общината или преминали на друга 

работа,  далеч от притесненията, задълженията и отговорностите. Вероятно 

са наблюдавали отстрани с интерес и очаквали задълбочаване на 

проблемите и пълен провал на управлението на общината. С действията и 

мерките, които предприехме, не просто разочаровахме и изненадахме 

виновниците за кризата, а постигнахме пълен обрат. С огромни усилия, 

финансови ограничения и преди всичко ред и дисциплина успяхме да 

оцелеем и завършим успешно 2016г. Постигнатото през първата година от 

мандата ни даде сили и увереност за втората. През 2017г. продължихме 

приоритетно да разплащаме стари задължения и сведохме кредиторите си 

само до двама. Общинският дълг към 31.12.2017г. е в размер на 4 302 306 лв. 

От тях 2 613 306 лв. към фонд „Флаг“ за заем, получен за реализиране на 

проект, свързан с изграждане на канализация и пречиствателна станция за 

отпадни води на гр. Мездра и 1 689 000 лв. безлихвен заем, отпуснат на 

общината от Министерството на финансите, за излизане от финансовия 

колапс в края на 2015г. Санкцията, наложена на общината за пропуски по 

проведената обществена поръчка за избор на изпълнител на така наречения 

„воден цикъл на гр.Мездра” в размер на 1 461 334 лв.,  години наред ще 

тежи на всички. 

Формално 2017г. приключихме с неразплатени задължения в размер 

на 83 хил.лв. /от тях 61 хил. лв. стари задължения от предходни години/. 48 

хил. лв. са задължения към фирма „Светлина – П“ ЕООД за поддръжане на 

уличното осветление в община Мездра през 2015г., за които се води съдебно 

дело за обема и реалното извършване на услугата. Срещу 82 хил. лв. 

неразплатени задължения стоят 926 хил. лв. преходен остатък: за местни 

дейности – 496 хил. лв. и за делегирани от държавата дейности –430 хил.лв. 

Общото изпълнение на приходната част на бюджета към 31.12.2017г. е 

в размер на 12 736 310 лв. при отчетени приходи за 2016г. 10 663 678 лв.  
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Поставихме си задачата 2017г. да бъде година на стабилизиране и я 

изпълнихме. Всички 16 второстепенни разпоредители с бюджетен кредит: 

ОП „Чистота“, училища, детски градини, социални центрове, кметство 

Зверино приключиха 2017г. без просрочени задължения. Нещо повече – 

община Мездра вложи собствени 214 хил. лв. за финансиране на проекти и 

програми, по които сме бенефициенти. 

Успяхме да изпълним на 100% всички финансови ангажименти, които 

бяхме поели с приемането на Бюджет – 2017г. към структури, звена и 

организации. Конкретните подробни отчети на ОП „Чистота“, дирекциите, 

отделите, социалните центрове и направленията на дейност на общината в 

сферата на културата, спорта и туризма отразяват обективно и 

безпристрастно постигнатите резултати. 

През 2017г. изпълнихме  инвестиционна програма, обезпечена 

финансово както следва: 

 789 100 лв. – целева субсидия; 

 149 225 лв. – собствени средства; 

 87 503 лв. – преходен остатък. 

  ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ИНВЕСТИЦИОННАТА  ПРОГРАМА НА ОБЩИНА МЕЗДРА  

                              ЗА 2017 ГОДИНА 

    

І. ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ 

 

 

789100 

1 Видеонаблюдение в гр. Мездра 
9907 

2 Ремонт на покрив на бизнесинкубатор 
32119 

3 Ремонт на ул. "П. Яворов" гр. Мездра 16398 
4 Ремонт на ул. "Н. Вапцаров" Мездра 18033 
5 Ремонт на ул. "Христо Ботев" Мездра от ДАП до ул. 

"Баданец" 89340 
6 Ремонт на ул. "Христо Ботев" Мездра от ок 372-373б- 

срещу "Хемус М"  11480 
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7 Ремонт на ул. "Дружба" гр. Мездра 10742 
8 Ремонт на ул. "Дунав" гр. Мездра 20430 
9 Ремонт на ул. "Вела Пеева" с. Лик 21269 

10 Ремонт път Мездра - Брусен 21895 
11 Ремонт път VRC 2094 от м. "Клисурата" с. Люти дол(Е79) 57411 
12 Ремонт на път VRC 1079-с. Руска Бела до разклона за с. 

Моравица 91335 
13 Ремонт на паркинг зад хотел "Родина" 15480 
14 Ремонт на ул. "Ал. Стамболийски" с. Ослен Криводол 35255 
15 Ремонт на ул. "Георги Димитров" с. Зверино 29856 
16 Ремонт на ул. "В. Левски" с. Игнатица 18320 
17 Ремонт на ул. "9 ти септември" с. Царевец 69573 
18 Ремонт на ул. "Здравец" с. Боденец 14033 
19 Ремонт на кметството в с. Г. Кремена 3951 
20 Закупуване на двураменен контейнеровоз за ОП 

"Чистота" 59732 
21 Закупуване на листосмукачка за ОП "Чистота" 8000 
22 Закупуване на  автобус за ОП "Чистота" 34800 
23 Закупуване на пневматичен пистолет - приют кучета 1120 
24 Закупуване на газов котел  за  ДСП 3000 
25 Закупуване на автомобил за ДСП 7000 
26 Закупуване на дъска за снегопочистване за ОП "Чистота" 6492 
27 Закупуване на моторен чук за ОП "Чистота" 7999 
28 Закупуване на камера 6815 
29 Закупуване на цистерна за ОП „Чистота” 18188 
30 Закупуване на четири кубикови контейнери 46247 
31 Закупуване на газов котел за  КСУДЛУ 2880 
  II. СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА 149226 

1 Ремонт на кметството в с. Г. Кремена 8926 
2 Ремонт на ул. "Гаврил Генов" с. Г. Бешовица 16197 
3 Подпорна стена на ул. "Искър" в с. Зли дол 9478 
4 Закупуване на храсторези и резачка за ОП "Чистота" 5811 
5 Закупуване на сметосъбиращ автомобил за ОП "Чистота" 88532 
6 Закупуване на готварска печка за ДГ "Роза" 3750 
7 Закупуване на готварска печка за ДГ "Слънчице" 3750 
8 Закупуване на готварска печка за ДГ "Звездичка" 1740 
9 Изработване на инвестиционен проект за обект 

"Укрепване на свлачище в с. Игнатица" 9600 
10 Изграждане система за видеонаблюдение на Автогара 

Мездра 1442 
  ІІІ.  ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 87503 

1 Благоустрояване на междублокови пространства в гр. 

Мездра 87503 
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Работихме целенасочено и упорито за изпълнение на всички текущи и  

конкретни задачи, залегнали в Програмата за управление, а резултатите по 

направления са както следва: 

1.Осигуряване на заетост, добри условия на труд и достойно 

заплащане 

Към 31.12.2017г. нивото на безработица в община Мездра е 8,89 %. По 

този показател сме на челно място в Северозападна България. През годината 

продължиха работните контакти с най-големия работодател SЕBN. В завода 

работят над 1700 души и в него се дава възможност за трудова реализация 

на хора с различна квалификация и възможности от целия регион. 

Повишението на работните заплати и условията на труд са приоритет за 

ръководството и наред с подписаните договори за реализиране на 

продукция за 8 години напред правят това предприятие фактор на 

стабилност в общината. 

И през 2017г. продължихме доброто взаимодействие и логистично 

обслужване на бизнеса и гражданите, проявили инвестиционна инициатива. 

Количествените измерения са: 

Издадени визи за проектиране – 80 бр. 

Обработени и подготвени за одобрение инвестиционни проекти – 53 

бр. 

Издадени разрешения за строеж – 63 бр. 

Подготвени докладни записки до ОбС за разрешаване на изготвяне и 

одобряване на ПУП-ве – 22 бр. 

Издадени удостоверения за търговия на открито – 41 бр. 

Вписани нови търговски обекти – 19 бр. 

След години на пълна разруха извършихме ремонт на покрива на 

високата част на бизнесинкубатора, с което създадохме предпоставки за 

използването му по предназначение. 
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Стремежът за обвързване на професионалното образование в 

общината с потребностите на бизнеса намери реализация в разговори с 

ръководствата на БДЖ – структури за разкриване на паралелка в ПГ по МСС, в 

която да се обучават нужните за сектора специалисти. 

Всяка възможност, която предоставяха национални програми за 

временна заетост, се използваше в максимална степен. В резултат бяха 

разкрити следните работни места: 

Регионална програма за заетост – 23 работни места на 8 часа за 6 

месеца; 

НП „Помощ за пенсиониране“ – 4 работни места на 8 часа до 2 години 

заетост; 

НП „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“ – 7 работни 

места на 8 часа до 2 години; 

Програма „Старт на кариерата“ – 2 работни места за 9 месеца; 

ОП „РЧР“ „Обучение и заетост на младите хора“ – 10 работни места на 

8 часа за 6 месеца; 

Проект „Независим живот в община Мездра“ и по ПМС 

137/05.07.2017г. – 14 лични асистенти, 18 социални асистенти и 30 домашни 

помощници; 

Чрез Фондация „BCause в помощ за благотворителността“: 

6 домашни помощници на 4 часа за 6 месеца; 

4 детегледачки на 8 часа за по 5 месеца. 

– Разширяване на дейността и увеличаване на ефективността на 

работа на ОП „Чистота“. 

Подобряване организацията на работа и техническото оборудване на 

ОП „Чистота“ като основен приоритет дават видими резултати. 

Закупихме техника и инвентар: 
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Многофункционална машина Унимог с възможности за чистене на 

сняг, опесъчаване на улици, превоз на товари, косене на трева, рязане на 

клони и храсти; 

Двураменен контейнеровоз с възможности за снегопочистване и 

опесъчаване в комплект с водоноска за измиване на улици; 

Наехме мотометачна машина за почистване на улици и пътища; 

Закупихме пневматичен чук за ремонтни дейности, храсторези,  

косачки и 846 бр. кофи за смет, 70 бр. контейнери тип „Бобър“, 47 бр. 

четирикубикови контейнери. 

За справяне с поетите ангажименти по поддържане на зелените площи 

наехме допълнително сезонни работници и успяхме да окосим 8 пъти 

основните обекти. 

Подкрепата на земеделските производители намира израз в 

облекчените процедури за отдаване на земеделски земи от общинския 

поземлен фонд, провеждане на консултации и отдаване безплатно на 

търговска площ на общинския пазар. 

Процесите са с двустранна полза. Всички, които отговарят на 

законовите условия, получават полагащите им се площи. Положителният 

резултат за общината освен предлагане на бърза и качествена услуга има и 

количествено измерение. В общинския бюджет за годината са постъпили 240 

хил. лв. от наеми на земи. 

 

2. Подобряване на жизнената среда и публичните услуги 

Част от успешното развитие на общината е свързано с кандидатстване 

по различни програми и проекти и обезпечаване на външно финансиране за 

инфраструктурни проекти. 

В края на 2017г. подписахме договор с Оперативна програма „Региони 

в растеж“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подкрепа 

за деинституализация на грижите за деца. За период от 24 месеца трябва да 



 

8 
 

изградим дневен център за подпомагане на деца и лица, извършвайки 

преустройство на третия и четвъртия етаж на сградата, в която се помещава 

домът за стари хора на ул. „Сердика“ № 4 в гр. Мездра. Сумата, която имаме 

на разположение е 746 340 лв. 

2017г. беше успешна и за друг наш проект – подписахме договор с 

Програмата за развитие на селските райони за ремонт на улици и тротоари в 

гр. Мездра на обща стойност 1 950 000 лв. С тези средства през 2018г. 

започваме обновлението на ул. „Христо Ботев“ от моста на р. Моравешка до 

завод „Хемус–М“, ул. „Ал. Стамболийски“ в участъка от ул. „Янко Сакъзов“ до 

Топливо и в участъка от ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ до завод „Хемус–М“, 

както и ул. „Димитър Благоев“. 

През 2017г. бяха завършени два обекта: блок №5 на ул. „Яворов“ №6 и 

блок №2 на ул.“Петко Каравелов“ № 1 по националната програма за 

енергийна ефективност. В 84 апартамента вече се чувстват предимствата и 

комфорта от извършеното саниране. По тази програма активно се работи на 

още два обекта: бл. „Леденик 1“ и бл.6 на ул. „Патриарх Евтимий“. 

Продължават усилията за довършване на започнатия ремонт на бившето 

общежитие на ул. „Сердика“ №2. Избрани са изпълнители и през 2018г. ще 

бъдат реновирани бл. „Леденик 3“ и „Леденик 4“. 

По Програма „Региони в растеж“ изпълнихме мерки за енергийна 

ефективност в няколко сгради публична и частна собственост. Успешно 

приключиха ремонтните дейности на сградите на полицията, пожарната и 

подмяната на елементи от отоплителната инсталация на ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“, СУ „Иван Вазов“, детска градина „Мир“ и детска градина 

„Слънчице“. През 2017г. започнаха, а ще приключат през 2018г. СМР на 51 

частни сгради и 3 публични: сградата на социалния комплекс /бившето АПК/, 

на ОУ „Христо Ботев“ и тази на общинска администрация. 

Подписаните договори за строителство през 2017г. ще се изпълняват 

ефективно през 2018г. и Мездра ще се превърне в огромна строителна 

площадка. 
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За всички СМР упражняваме ефективен инвеститорски контрол и 

констатираните неточности и отклонения в качеството се коригират 

своевременно. Проблем в това отношение имаме само с един обект – блока 

на ул. „Сердика“ №2, но и там няма да отстъпим от критериите и да 

допуснем приемане на лошо изпълнени работи. 

 За всички инициативи, проекти и обществени поръчки осигуряваме 

публичност и прозрачност чрез обсъждане, представяне, откритост и 

предоставяне на пълна информация на сайта на общината и чрез 

регионалните медии. 

Съвместно с фондация „BСаuse“ осъществяваме ремонт на сградата на 

бившата детска градина в с. Люти брод и преустройството й в логистичен 

център. 

Представяме проекти по всички отворени мерки на оперативните 

програми. Очакваме подписване на договор с управляващия орган на ПРСР 

за реконструкция на водопроводната мрежа на селата Брусен, Долна 

Кремена, Зверино и Моравица. 

Със сили и средства на ОП „Чистота“ поддържаме в добро състояние 

сградите общинска собственост, тротоари, пътища и терени. Примери за това 

са: 

- Ремонт на кабинети в сградата на Общинска администрация; 

- Ремонт на мостове в с.Ослен Криводол, с. Боденец и с. Зверино; 

- Ремонт на покриви  на кметства в селата Моравица, Типченица,  

Крапец, Люти дол, Старо село, у-ще в с. Зверино и гаражен двор на 

ОП”Чистота” Мездра. 

- Ремонт на бунгала в базата в  Шабла и ограждане на двора; 

- Направа изолация на покрив на административна сграда стадион 

„Локомотив”; 

- Ремонт на апартаменти в блока на ул. „Сердика” № 2  - 3 броя; 
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- Изкърпване на улици в гр.Мездра - 2000 кв.м.; 

-  Направа на тротоари в квартала на блоковете „Химик” и ул. „Шипка”; 

 - Ремонти в детски градини „Роза” и „Слънчице”; 

- Ремонт на тротоари на ул.”Св. Св.Кирил и Методий”; ул. ”Иван Вазов” 

и блок 2; 

 - Строителни работи по отводняване на  3 бр. жилища – ЦНСТ; 

- Преустройство на сграда във временен приемник за кучета; 

- Произведени бетонови изделия - 814 броя; 

- Направа на хоризонтална маркировка на улици; 

- Ремонт на стъпала пред сградата на Общината; 

- Направа на спортни площадки с. Моравица и с. Типченица; 

- Ремонт на кабинети в болницата; 

- Ремонт на дъждоприемни решетки; 

- Ремонт в Център за подкрепа за личностно развитие; 

- Ремонт на кметства в с. Руска Бела, с. Г. Кремена и с.Лик. 

Дворовете на училищата и детските градини се поддръжат със сили и 

средства на учебните заведения, а при необходимост и с помощта на ОП 

„Чистота“. 

Приоритет на съвместните действия на общината с ВиК оператора е 

поддържането на водопроводната мрежа и нейната реконструкция. За 

периода „В и К – Враца“ ООД е вложило над 100 хил.лв. в подмяна на 

водопроводи. На всички улици в Мездра, на които се положи нова асфалтова 

настилка, се подмени водопроводната мрежа. 

„В и К“ подмени и 2264 метра довеждащи водопроводи в селата Кален, 

Цаконица, Горна Бешовица, Елисейна. 
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До тази година беше безперспективна идеята за външно финансиране 

на канализационни системи и пречиствателни станции за малки населени 

места. При промяна в държавната политика в тази сфера ще предприемем 

съответни стъпки. 

С наличната в ОП „Чистота“ техника и със създадената добра 

организация на работа рязко подобрихме чистотата и степента на 

поддържане на обществените територии. Извозването се извършва по 

предварително изготвен график: за гр. Мездра – 4 пъти месечно /за зоните с 

интензивно генериране на отпадъци – ежедневно/, за селата - 2 пъти 

месечно. Контейнерите с обем 4 куб. м. се извозват в зависимост от 

запълняемостта им и заявка от страна на кметове и фирми. 

               Общият брой обслужвани съдове в гр. Мездра е 780 бр. кофи,  340 

бр.  контейнери тип „Бобър“ и 26 бр. четирикубикови контейнери, а в селата - 

4835 бр. кофи тип “Мева”, 130 бр. контейнери тип „Бобър“ и 16 бр. 

контейнери с обем 4 куб. м. 

               Общото количество твърди битови отпадъци /ТБО/, които са 

извозени на сметището за 2017г., е  4587т  – от тях 2947т  от   гр. Мездра и 

1640т от селата. 

               Нямаме нарушаване на графиците по сметосъбиране и 

сметоизвозване. 

               Работниците от предприятието поддържат чистотата в целия град, 

извършвайки ръчно почистване на сняг, метене, почистване на уличната 

мрежа и входно–изходните артерии от пясък, отпадъци, трева, шума.  

              По програма “От социални помощи към заетост” бяха назначени 10 

работника, разпределени по райони и улици. 

              Голям дял за приветливия и чист вид на уличната мрежа  дължим на 

мотометачната машина, която е и в голяма помощ на работниците по 

поддържане на чистотата. 

За почистването покрай контейнерите от зелени и едрогабаритни 

отпадъци се използват 2 бр. трактори. 
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През месец септември се включихме в инициативата “Да изчистим 

България заедно”. Събраното количество ТБО по време на акцията е 25т , 

което своевременно е извозено. Основно почистено бе депото за строителни 

отпадъци. Осигуряването на охрана на обекта доведе до по-доброто му 

поддържане. 

 С новозакупените през 2017г. нови еднокубикови и четирикубикови 

контейнери обезпечихме на 100% всички населени места в общината. 

Отделихме контейнери за събиране на сгур и очакваме положителни 

резултати от предварителното сепариране на отпадъците от нашите 

съграждани. 

 На желаещите кметства предоставихме храсторези за организиране на 

косене и почистване на тревните площи. С техника на ОП „Чистота“ 

ликвидирахме всички нерегламентирани сметища. Това, разбира се, е към 

определена дата. Изненадите от формирани нови и замърсяване на току-що 

почистени стари сметища не са редки. 

 Ангажиментът за ефективен контрол на новото строителство придоби 

реални измерения с многото обекти по НПЕЕ, оперативна програма „Региони 

в растеж“ и собствената инвестиционна програма. Наложи се да търсим 

допълнително специалисти. Успяхме да осигурим присъствие навсякъде и да 

бъдем безкомпромисни към изпълнителите по отношение на качеството на 

изпълняваните СМР. 

 В началото на 2017г., като кмет на общината, организирах срещи във 

всяко едно населено място. На тях представих отчет за работата през 2016г. и 

обсъдихме с присъстващите граждани актуални местни въпроси и проблеми. 

 През отчетния период стартира и общинска програма с наименование 

„Малки местни инициативи“. С общ бюджет от 30 000 лв. искахме да 

провокираме инициативността и желанието за работа на нашите съграждани 

в посока изграждане със собствен труд на различни обекти. Получиха се 

добри резултати в селата Лик, Брусен, Царевец, Очин дол и др. 
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 Много усилия положиха работниците от ОП „Чистота“ за зелените 

площи.  Поддържаме 130 дка зелени площи, 250 кв.  м  цветни фигури, 150 

кв. м   рози и парка  в града. 

            Цветните фигури засаждахме с подходящи за сезона цветя два пъти 

годишно. За целта използвахме 7200 бр. цветни корена и 60 бр. декоративни 

дръвчета.  

            През отчетния период алеите на ул. “Ал Стамболийски” са косени 8 

пъти, центъра-7 пъти,  ул. “Янко Сакъзов” -5 пъти, Гробищен парк – 5 пъти / 

същият бе третиран 2 пъти с хербицид, почистен от храсти, издънки и друга 

растителност, намираща се основно в старата част/. Косени бяха и 

междублоковите пространства – 6 пъти, ул. “Г. Кирков” – 5 пъти, р. 

Моравешка – 3 пъти, ул. “Г. Димитров” – 4 пъти, детски площадки – 2 пъти, 

ул. “Хр. Ботев”– 4 пъти, ВиК участък – 7 пъти, парка – 2 пъти, входовете на 

Мездра – 3 пъти, пазара – 5 пъти, ската на р. Боденска – 1 път, пътя Мездра –

Крета - 2 пъти. 

– Осигуряване на обществения транспорт в общината 

 Въпреки скромния пътникопоток успяваме да осигурим двупосочен 

автобусен превоз до селата в общината. Проведе се обществена поръчка за 

осигуряване на превозвачи за линиите от общинската транспортна схема при 

много слаб интерес. Практически само три фирми засега устояват на 

условията и извършват обществен превоз на пътници: „Цветина – М“, „Цецо 

– Транс“ и общинската „Транс - авто“. През годината общината закупи и 

предостави на „Транс – авто“ ЕООД рециклиран автобус „Ивеко“  в отлично 

състояние. Фирмата беше подпомогната и с 9 970 лв. за покриване на стари 

задължения към НАП. 

 Проблемните в транспортно отношение улици в града – „Ал. 

Стамболийски“ в участъка северно от пазара, „Патриарх Евтимий“ и „Св. Св. 

Кирил и Методий“ ще намерят организационно решение след изпълнението 

на строителната програма на общината. Забавянето от страна на 

Управляващия орган с повече от година на оценяването на проектите по 
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мярка 7.2 на ПРСР не ни даде възможност да подобрим организацията на 

транспорта в района на пазара. 

– Подпомагане на пощенските клонове 

 Добрите взаимоотношения на общината и структурите на пощата целят 

стабилизиране на последните и осигуряване на услуги във всяко населено 

място. Общината се явява възложител на някои пощенски услуги, а нашите 

съграждани се явяват потребители. В повечето населени места на клоновете 

на пощата са предоставени безплатно помещения в общински сгради. 

Положително се прие от гражданите преместването на офиса в с. Руска Бела 

на първия етаж на сградата. 

 В изпълнение на ангажимента за осигуряване на свободен достъп до 

интернет на обществени места, обезпечихме центъра на Мездра с 

изградената Wi – Fi зона. 

– Осигуряване на активни мерки за сигурност 

 Разширихме системата за видеонаблюдение в града с монтирането на 

още 10 бр. камери. Значително се активизира работата на РУ на МВР – гр. 

Мездра. Засили се полицейското присъствие в населените места от общината 

в целия часови диапазон. Проведоха се много общи и специализирани 

акции. 

 Вече втора година усилията на всички служители в общинска 

администрация са насочени в посока разширяване на предлаганите услуги, 

съпричасност и проява на активна позиция в отношението и решаването на 

проблемите на нашите съграждани. Сградата на общината все повече ще 

придобива облика на наш общ дом. Предлагането на безплатен чай и вода е 

само външния битов израз на промененото отношение на топлота и 

сърдечност между служители и посетители. 

 Създаденият ред за записване на проблемите на гражданите, на които 

не можем да дадем отговор веднага, провежданите приемни дни, 

посещенията в населените места, анкетите със социално слаби и търсещи 
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работа хора са само част от действията по доближаване на управлението до 

живота и съдбите на всички. 

 

3. Превръщане на община Мездра в социална община 

Съчувствието, съпричастността и солидарността са в основата на 

провежданата в общината социална политика. Усилията ни се 

материализират чрез Общинския център за социални услуги и дейности и 

неговите звена: домашен социален патронаж /ДСП/, клубове на инвалиди, 

клубове на пенсионера, бюро за социални услуги и обществена трапезария. 

Домашният социален патронаж предоставя социални услуги в 14 

населени места на територията на Община Мездра, а именно: гр.Мездра, с. 

Моравица, с.Руска Бела, с.Боденец, с.Върбешница, с.Крапец, с.Г.Кремена, 

с.Д.Кремена, с.Брусен, с.Царевец, с.Старо село,  с.Ребърково, с.Дърманци и 

с.Крета.  

  Социалните услуги, които се предоставят от Домашен социален 

патронаж, са: 

-  ежедневно приготвяне и доставяне на качествена, здравословна и 

питателна храна, съобразена с личния избор на потребителите и Закона за 

народното здраве, за 195 потребители на ДСП, 20 потребители от дома за 

стари хора /ДСХ/ и 90 потребители на Общ. трапезария;  

- поддържане на личната хигиена и хигиената в жилищното 

помещение, обитавано от обслужвания; 

- помощ в обслужването и в поддържането на социални контакти, 

развлечения и занимания в дома и извън него; 

- съдействие за снабдяването с необходимите технически помощни 

средства при трайна неработоспособност или тежко заболяване;  

- битови услуги – закупуване на хранителни продукти и вещи от първа 

необходимост, заплащане на ел. енергия, вода, телефон и други със средства 

на лицето; 



 

16 
 

- съдействие за изготвяне на необходими документи за явяване на 

ТЕЛК; 

- осъществяване на връзки с личния лекар, стоматолог, закупуване на 

медикаменти при нужда със средства на лицето; 

- извършване на административни, финансови, правни и други услуги. 

 ДСП извършва социални услуги по домовете на лица над 60 годишна 

възраст, на лица с трайни увреждания – с установена степен на намалена 

работоспособност – 50 и над 50%, на деца с трайно намалена адаптация – 

над 50 % , лица, изпаднали в невъзможност да се грижат за себе си, поради 

липса на всякакви средства и близки. 

Тенденция е увеличаването на броя на нуждаещите се от социални 

услуги по домовете, както и от топла, здравословна и качествена храна. 

Храната се доставя до домовете на потребителите  с три служебни 

автомобила. За пръв път от създаването на Домашен социален патронаж 

след 29 години бе закупен чисто нов автомобил, отговарящ на изискванията 

на Агенцията по безопасност на храните. На 12.12.2017 г. се достави и втори 

автомобил „Фиат Добло” - втора употреба. През тази година се извърши 

подмяна на газовия котел в ДСП с ефективен, кондензационен газов котел за 

отопление и топла вода за кухненския блок - ново поколение, с което беше 

улеснен работния процес в кухнята. 

 През лятото стартира и проекта за подобряване на енергийната 

ефективност на Социалния комплекс. С подмяната на дограмата, 

осветлението и частичния ремонт на помещенията, както и подмяната на 

котела,  постигаме  максимален ефект с минимум средства за поддръжка. 

 На 21.11.2017 г.- Ден на християнското семейство, семейството на 

Домашен социален патронаж отпразнува подобаващо своя 30 годишен 

юбилей. На домуващите бяха раздадени чаши и поздравителни картички,  а 

на персонала - тениски и чаши с надпис 30 год. ДСП. 

 За пръв път в историята на община Мездра отбелязахме  6 декември -  

Никулден с тържествен водосвет и вкусна рибена чорба, приготвена от 
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Домашен социален патронаж, която раздадохме на 500  наши съграждани на 

площада. 

,,Клубове на инвалида” и   ,,Клубове на пенсионера” организират 

социални контакти и създават възможности за активен живот на хората от 

третата възраст и на лицата с определена степен на намалена 

работоспособност. Целта  е разнообразяване на живота им чрез здравни 

беседи, четене на вестници,  честване на рождени дни, отбелязване 

национални /традиционни/ празници и тържества, организиране на 

кулинарни и битови изложби с благотворителна цел, ежедневни тихи игри, 

концерти на фолклорна група ,,Искрица” и мъжка певческа група ,,Калето”, 

обмяна на опит със сродни клубове, организиране на екскурзии и др. През 

изминалата година са организирани 11 пътувания в страната с цел 

интеграция на хората с увреждания, запознаването им с културата, 

природата, традициите и бита на българите. Чествани организирано бяха три 

празника,  отбелязан бе подобаващо и  Международния ден на хората с 

увреждания – 3 декември. Клубовете са основна услуга за социална 

интеграция и социално включване на голяма част от възрастните хора в риск, 

особено в малките населени места. Всеки клуб е самостоятелен и членовете 

му определят приоритетните си дейности. Ролята на ОЦСУД е да подпомага 

клубната дейност. 

В петте клуба в гр. Мездра членуват 677 членове. Те използват 

материалната база на изградения Социален комплекс в Мездра и помощен 

пункт, който предоставя топли и безалкохолни напитки за пенсионери и 

инвалиди.  

 В четиринадесетте клуба в селата  членуват 584 членове. 

 Клубовете се финансират от общинския бюджет и са  разположени в 

сгради, собственост на общината. През изминалата година сме задоволили 

нуждите на всички клубове, потърсили помощ от общината. Осигурени бяха 

средства за закупуване на отоплителни уреди, както и за граждански договор 

на корепетитора Милчо Гергов, който работи ежемесечно с фолклорните 

групи на пенсионерите. Певческите групи участват целогодишно в много 

фестивали и се представят повече от достойно, класирайки се на призови 
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места. Често им осигуряваме средства за пътуване. През тази година 

закупихме на МПГ „Калето” национални ризи и елеци. 

 По-важните мероприятия, които центърът организира и/или взе 

участие през 2017 г. бяха: 

Отбелязване на Международния ден за солидарност между 

поколенията на 29 април със засаждането на вечно зелени  храсти от  

доброволци и приятели на БЧК и възрастни хора пред паметника на Васил 

Левски в Мездра. 

Тържествено чествахме 25 години от учредяването на Организацията 

на СИБ Мездра – „Надежда“. Осигурен бе  безплатен обяд от Община 

Мездра за присъстващите членове. 

  С участие в Националната конференция на ,,Българската асоциация на 

пенсионерите в България”, проведена в НДК, отбелязахме Международния 

ден на възрастните хора 1 октомври. 

 Организирахме тържество за Деня на белия бастун -15 октомври, като 

за първи път бяха посетени всички  членове в домовете им. Бяха раздадени 

индивидуални пакети, с което разнообразихме ежедневието им. 

  През месец декември се отбеляза Международния ден на хората с 

увреждания, 15 години от създаването на Клуб ,,Златица” - с.Зверино, 10 

години  Клуб ,,Зора”- с.Горна Кремена. 

,,Бюро за социални услуги” предоставя социални услуги на семейства с 

деца, инвалиди и стари хора, нуждаещи се от консултации по проблеми, 

свързани със социалното подпомагане, провеждане на анкети, социална 

работа със семейства с непълнолетни деца, разпределение на хуманитарни 

помощи, консултации и съдействие за намиране на работа за гледане на 

болни и възрастни хора,  създаване на връзки с граждани, търсещи битови 

услуги - цепене на дърва, почистване на комини, ел. и ВиК услуги, създаване 

на регистър на търсещи квартира и  на желаещите да  предоставят. 

През изминалата година в Бюрото за социални услуги са потърсили   

помощ  218 лица, а на 1251 лица е предоставена хуманитарна помощ. 
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 По проблеми, свързани със социалното подпомагане, са консултирани 

271 лица. Съдействахме на членовете на ,,Териториалната съюзна 

организация на слепите” в Мездра при попълването на молбите за 

еднократна помощ към Съюза на слепите в България, както и доставихме на 

място индивидуалните  помощи. 

 Осигурихме съвместно с Областен съвет на БЧК  топъл обяд за ученици 

от социално слаби семейства от ПГ по МСС – на 60 ученика обяд за 90 дни. 

Извършени бяха 439 анкети във връзка с предоставяните услуги /ДСП 259 

анкети и Обществена трапезария 180 анкети/. Оценката на потребителите за 

качеството на предоставяната храна е много добра, бяха направени 

препоръки за менюто, с които се съобразихме  своевременно.  

Регулярно организираме кампании за събиране на дрехи и обувки 

втора употреба, с който подпомагаме деца и лица в нужда. Организирахме 

акция „Облечи се” в помощ на социално слаби лица на 20 юли - Илинден, 

като нуждаещите се избраха дрехи за себе си, своите деца и семейства.   

 На 10 лица, от потърсилите при нас помощ, оказахме съдействие за 

намиране на работа за гледане на болни и възрастни хора.   

През годината  битови услуги /цепене на дърва, почистване на комини, 

ел. и ВиК услуги/ са потърсени от 38 лица, като търсенето се увеличава. 

 Оказано е съдействие на 7 лица  за снабдяване с необходимите 

технически помощни средства, необходими при трайна неработоспособност, 

а на 4 лица - за  събиране,  комплектоване и внасяне на документи за ТЕЛК. 

Придружени са 5 лица за изследване и поставяне на слухов апарат. 

 Съдействахме за попълване на документи за: социална оценка на 213 

лица; целеви помощи по чл.51 и 53 от ППЗИХУ и раздаването им на 509 лица; 

документи за енергийни помощи на 51 лица; съдействие за попълване на 

документи за винетни стикери на 93 лица.  

 Традиция е отбелязването на Деня на родилната помощ – 21 януари с 

посещение на Родилно отделение при МБАЛ Мездра. С цветя за лекари, 

акушерки и сестри изказваме своята благодарност за всеотдайния им труд, а 
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новородените получават играчки. Тази година се организира кампания от 

доброволци и приятели на БМЧК Зверино и Мездра за събиране на средства 

за детско отделение. Със събраните 1550 лв. е закупен монитор, който е 

доставен на отделението. 

Организирахме за Цветница пред храмовете в с. Зверино, манастир 

„Седемте престола“, Черепишки манастир и храма в гр.Мездра 

фондонабирателна кампания за абитуриентите сираци и полусираци. 

Събрани бяха 1601,30 лв., които бяха раздадени на 5 абитуриенти, с което ги 

подпомогнахме и стоплихме душите им. 

 На 26 юни с деца от БМЧК отбелязахме Световния ден за борба с 

наркоманиите.  

 Служителите от социалния център организираха с благотворителна цел 

събиране и предаване на 173 кг пластмасови капачки. Средствата ще се 

използват за закупуване на инвалидни колички за деца с увреждания.  

  На 19.11.2017 г. се проведе мероприятие във връзка с отбелязването 

на Деня без жертви по пътя. Децата от младежката организация на БЧК от 

с.Зверино показаха знания и умения при оказване на първа помощ и  

раздадоха брошури и цветя в памет на пострадалите от катастрофи. 

 Социалната политика на община Мездра има и следните количествени 

измерения: на 987  бенефициенти са раздадени 38048,85 кг /52311 

бр.пакети/ хранителни продукти на първи етап, а на втори–264 

бенефициенти получиха 10017,2 кг /13992 бр. пакети/ хранителни продукти. 

Доставяхме хранителните пакети до домовете на хора в тежко здравословно 

състояние. Помогнаха ни деца от БМЧК и доброволци по проекта на БЧК 

,,Повишаване на информираността  на обществото по проблемите на 

възрастните хора и лобиране за техните права”.  Проведохме обучение по 

съпътстващи мерки към Оперативна програма за храни и/или материално 

подпомагане на най-нуждаещите се лица/ информиране за предоставяните 

услуги, финансирани от ЕСФ, балансирано хранене, управление на семейния 

бюджет, действия при БАК, телефонни измами/  във всички населени места 

на Община Мездра на 711 лица.  
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  Посетихме домовете на потребителите на ДСП и раздадохме брошура  

по проект „Грижа за възрастни хора и помощ у дома”. 

 ,,Обществена трапезария” предоставя топъл обяд на лица и семейства, 

изпаднали в трайна невъзможност да се грижат за себе си. Капацитета на 

социалната услуга е 90 потребители и опитът ни показва, че е крайно 

необходима, тъй като така успяваме да осигурим топла, питателна храна на 

лица и семейства, които не могат да си я приготвят сами. Средствата са 

подсигурени по проект „Топъл обяд в Община Мездра” на стойност 53 281, 

80 лв. Срокът на предоставяне на услугата беше до 30.04.2017 г., но с анекс   

беше удължен до 31.12.2019 г и стойността му е 219354.30 лв. 

Капацитетът на услугата е  покрит на 100% и винаги има желаещи за 

включване. Мнението на потребителите, отразено в анкети проведени в 

ОЦСУД за предоставяната услуга, е много добро. Особено са впечатлени от 

комплексното  решаване на проблемите им от Общината.  

 С грижа за децата на Мездра във връзка с християнския празник 

Великден, организирахме  боядисване на Великденски яйца. Всички останаха 

много удовлетворени  и щастливи, защото боядисаните яйца дариха на 

децата от Центровете за настаняване от семеен тип и Защитените жилища в 

гр. Мездра.   

 В края на най-слънчевия и светъл месец – юли,   отвори врати 

специална  Лятна Академия за децата от социално слаби семейства, 

ползващи услугата „Безплатен топъл обяд” в Община Мездра. За поредна 

година осмислихме свободното време на малчуганите с нещо интересно и 

стойностно, което да ги мотивира да се хранят здравословно, да спазват 

добра лична хигиена, да четат, рисуват и творят, да развият своето 

въображение и да се осмелят да мечтаят, въпреки тежкото положение, в 

което се намират техните семейства. Академията  се разви в три модула. 

  На 20 декември 2017г. – Игнажден, в големия салон на ОЦСУД 

гр.Мездра акция „Топли крачета” стопли не само крачетата на децата от 

социално слаби семейства, но и техните души. Поговорихме за мечтите, 

вярата и вълшебствата. Сгряхме се с ароматен горещ чай, похапнахме най-
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финия млечен шоколад,  водихме разговори за книги с истински детски 

писател. На гости ни беше Цвета Белчева, която подари на всяко дете най-

новата си книга със специален автограф. 

,,Дом за стари хора” Мездра е с капацитет 20 места. В него се  

предоставят социални услуги извън обичайната домашна среда на лица в 

пенсионна възраст, които не са загубили способност да се придвижват 

самостоятелно, както и да се самообслужват.  

          Домът разполага с необходимото оборудване и обзавеждане, 

осигурени  с бюджетни и дарителски средства и отговаря на нуждите на 

потребителите.    Създадени са оптимални условия на живот на обитателите 

му за облекчаване на живота им, чрез осигуряване на среда, близка до 

домашната. Домуващите водят пълноценен живот с помощта на 

специалисти. Ежемесечно са подсигурявани  посещения от деца от детски 

градини, училища и певчески групи. Домуващите са включвани в различни 

инициативи с цел превенция на изолирането от обществото и интеграция. 

Осъществявани са срещи с различни  самодейни състави от общината. 

Трудотерапията е изцяло свързана с възможността от  самостоятелно 

поддържане на личната хигиена и извършване на допустими за възрастните 

хора дейности по цветарство и плетачество. 

          Ежемесечно  медицинските сестри изнасят здравни беседи на 

домуващите по предварително избрани от тях теми.  

Социалният работник провежда индивидуално и групово 

консултиране, организира беседи и провежда трудовотерапевтичен процес. 

Значителен интерес домуващите проявяват към информация, касаеща 

здравословно хранене, техники за релаксиране и народни обичаи.  

Социалната работа в дома е насочена изцяло към  създаване на социални 

контакти, организиране на свободното  време, недопускане на самоизолация 

на домуващите и непрекъсване на връзките със семейството и близките на 

настанените. 

        Настанените възрастни хора имат възможност с помощта на социалния 

работник да ползват интернет и да се свързват със своите близки по скайп. 
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        В дома се организират културни, занимателни и трудотерапевтични 

мероприятия, съобразени с желанията, интересите и възможностите на 

всеки потребител. 

 Във всички учебни заведения в общината функционират медицински 

кабинети, оборудвани с необходимите медикаменти. 

В периода април – май 2017г. се проведоха профилактични здравни 

прегледи на деца на възраст от 5 до 9 години в община Мездра. Скринингът 

бе извършен от офталмолози, ортопеди и психолози в рамките на проект 

"Достъп до здраве", финансиран от Международен женски клуб – София. 

Прегледани бяха повече от 750 деца от детските градини и училищата в 

общината.  

  Проектът бе резултат на съвместната инициатива на фондация 

„BCause“ и община Мездра. Прегледите се осъществиха от специалисти от 

УМБАЛ „Александровска“, благодарение на дългогодишното партньорство 

на фондация „BCause“ с фондация "Направи добро – Александровска". 

От 01 до 15.06.2017г. безплатни медицински прегледи  се осъществиха  

в населените места: Горна Бешовица, Кален, Цаконица, Оселна, Игнатица, 

Люти брод, Елисейна, Зли дол, Очин дол и Царевец.   

За всяко новородено дете в общината родителите получиха 

своевременно финансова помощ в съответствие с приетите от ОбС условия, 

като двамата родители трябва да имат минимум средно образование и поне 

единият да е с постоянен и настоящ адрес в общината. По този начин 

стимулираме и раждаемостта, и образованието, и задържането на младите 

хора тук. 

4.Осигуряване на достъпно здравеопазване за всеки 

Всички знаем и коментираме тревожното състояние на държавните и 

общински болници. Без политическа воля за извършване на реална здравна 

реформа в интерес на пациентите и отчитайки възможностите, потенциала и 

очакванията на медиците на местно ниво, не можем да получим 

впечатляващи резултати. Това обаче, което сме записали в управленската 
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програма, ще търсим възможности за изпълнение. На фона на 13 милиона 

задължения на врачанската болница, 350 хил. лв. задължения на МБАЛ – 

Мездра изглеждат съвсем приемливи. Формалната логика е вярна, 

практически обаче, болницата ни изпитва сериозни затруднения и с 

доставката на медикаменти, и с обезпечаване на кадри, и с оборотни 

средства. Затова общината я подкрепя всячески според възможностите си. 

През 2017г. с общински средства и спечелено финансиране по Проект 

„Красива България“ направихме ремонт на покрива, боядисахме фасадата и 

асфалтирахме паркинга пред болницата. Към 31.12.2017г. общината е 

осигурила заплащане на газ, вода и ел.енергия на болницата в размер на  

81 000 лв. Търсим и намираме спонсори, които правят директни дарения в 

пари, материали и консумативи. 

 Нормалното функциониране на спешния център и общинската болница 

гарантират 24-часово покритие с медицинска помощ на гражданите на 

общината. 

 Приемно-диагностичният блок на МБАЛ – Мездра работи в добро 

взаимодействие с общопрактикуващите лекари и специалистите от 

доболничната помощ, а грижите, които се полагат и лечението, което се 

провежда в нашата болница са на добро ниво. 

 Проблемът с кадровото обезпечаване на болницата си остава един от 

най-трудните. Мерките, които се реализират: осигурен транспорт от и до 

Враца, отпускане на стипендии на студенти и други социални придобивки 

дават резултат, но не са достатъчни. През 2018г. ще имаме възможност за 

предоставяне на 5 жилища на квалифицирани специалисти, а идеята за 

проектиране и изграждане на еднофамилни къщи засега /при наличния 

демографски срив/ е отложена във времето.  

 На територията на града действат достатъчен брой аптеки, които 

покриват нуждите от доставка на медикаменти. На този етап анализът на 

потреблението не покрива критериите за разкриване на денонощна аптека. 
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5.Превръщане на образованието в най-ценната инвестиция 

С изпълнението на организационни и финансови мерки за нашите 

учебни заведения все по-често с основание говорим за любима територия на 

ученика. С инициативността на директори и учители, с подкрепата на 

общината, нашите деца участват във все повече интересни и разнообразни 

събития и прояви. Особено интересен и полезен за всички е проектът „Твоят 

час“. В него ученици и учители се забавляват, учат и творят. Разпределението 

по училища е следното: 

СУ „Иван Вазов“ гр.Мездра– 232 ученици, участващи в 17 групи 

„Български език и литература“ – 6 ученици  

„Театрална работилница „Живата приказка“- 8 ученици 

„Дигитален свят“ – 11 ученици 

„Млад краевед“- 21 ученици 

„Езикова работилница“- 24 ученици 

„Риболовно приключение“ – 24 ученици 

„Познай себе си – приложна психология“- 12 ученици 

„Художествена гимнастика“- 10 ученици 

„Английски език – забавен и интересен“ – 10 ученици 

„Фолклор на етносите – ромски фолклор“ – 15 ученици 

„Български език и литература – лесен и интересен“ – 6 ученици 

„Детско полицейско управление“ – 21 ученици 

„Математиката – лесна и интересна“ – 9 ученици 

„Театър магически свят“ – 13 ученици 

„Географско пътешествие“ – 16 ученици 

„Тенис на маса“- 12 ученици 
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„Изящни и приложни изкуства“- 14 ученици 

ПГ „Алеко Константинов“ гр. Мездра – 90 ученици, участващи в 10 групи 

“Аз управлявам ресторант“ -  11 ученици 

“Барманството - атрактивно и забавно“ -  12 ученици 

“В света на историята и географията“ - 6 ученици 

“Да подобрим езиковата си културна“ - 8 ученици 

„Да се подготвим за матурата“ - 10 ученици 

„Дигиталните компетентности - необходими и забавни“ - 7 ученици 

„Забавна математика“ - 9 ученици 

„Млад артист“ - 11 ученици 

„От раклата на баба“ -  9 ученици 

„Танцувай и се забавлявай“ - 7 ученици  

ОУ „Христо Ботев“ гр. Мездра – 182 ученици, участващи в 12 групи 

„Математиката лесна и интересна“ - 8 ученици 

„Аеробика” – 20 ученици 

„Вкусно и здравословно“ -20 ученици 

„Група за допълнителна работа по БЕЛ в прогимназиален етап“ – 8 ученици 

Клуб „Аз обичам България“ – 21 ученици 

Клуб „Талантливи ръце“ – 20 ученици 

Клуб „Да учиш английски език е забавно“ – 20 ученици 

„Към успеха на НВО с правилата на математиката“ – 8 ученици 

„Общуване чрез музиката и танца“ – 20 ученици 

„Приятели на баскетбола“ -22 ученици 
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„Родният  език – звучен и богат“ – 9 ученици 

„Училищен театър“ – 20 ученици 

ОУ „Васил Кънчов“ с. Моравица – 48 ученици, участващи в 4 групи 

„Писанетото, четенето може да ми стане лесно“ -10 ученици 

„Със сърце, ръце и ум в математиката“ – 10 ученици 

„Весело хорце“ – 14 ученици 

„Спортен свят“ – 14 ученици 

СУ „Св. Климент Охридски“ с.Зверино– 126 ученици, участващи в 11 групи 

„Информирани и здрави“ – 11 ученици 

„Да учим заедно“ – 5 ученици 

„Приятели на спорта“ – 14 ученици 

„Приятели на литературата и театъра“ – 16 ученици 

„БМЧК и приятели на Искърското дефиле“ – 20 ученици 

„Уеб дизайн“ – 10 ученици 

„Арт работилница“ -13 ученици 

„Хоп троп на хорото“ – 20 ученици 

„Аз грамотно съм дете“ – 5 ученици 

„Приятели на математиката“ – 7 ученици 

„Буквичките зная  и с тях играя“ – 5 ученици 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Мездра –144 ученици, участващи в 10 

групи 

„Български език“ – 10 ученици 

Клуб „Родна реч“ – 10 ученици 
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„Магията – математика“ – 7 ученици 

„Магията математика 2“ – 6 ученици 

„Математиката – лесна и интересна“ – 10 ученици 

„Арт ателие“ – 13 ученици 

„Говорящ вестник“ – 23 ученици 

„Да съхраним Българското“ – 21 ученици 

Клуб „Театро“ – 23 ученици  

Математически клуб „Мъдрата сова“ – 21 ученици 

Въпреки миграцията на семейства и подлежащи на задължително 

обучение деца, правим всичко възможно наличните в общината да 

посещават редовно учебни заведения. В дейността са включени местна 

комисия за борба с противообществените прояви на малолетни  и 

непълнолетни /МКБППМН/, обществените възпитатели, служители от 

социалните структури, РУО – Враца, полиция. 

Подпомагаме училищата в стремежа им да осигурят минималния брой 

ученици в паралелка, а когато това е невъзможно, утвърдихме 

съществуването на паралелки с поддопустимия минимум деца. Изготвихме 

предложение и получихме одобрение от Министерството на образованието 

СУ „Св. Климент Охридски“ в с. Зверино да придобие статут на защитено 

училище. 

При намаляващия брой на децата в региона, това е единствената 

възможност да подпомогнем допълнително финансово това училище. 

Всички други учебни заведения /без ОУ „Васил Кънчов“ в с. Моравица/  са 

средищни детски градини и училища. 

През 2017г. изготвихме Програма за оптимизация на училищната 

мрежа в общината. Анализът и аргументите за закриване на училището в с. 

Елисейна по демографски причини бяха водещи в нея. Децата от с. Елисейна 

бяха насочени в с. Зверино, а в самото приемащо училище извършихме 
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ремонт за над 130 000 лв. Закупихме и доставихме и собствени бутилки за 

компресиран газ, с което гарантирахме отоплението през зимния сезон. 

Продължава безплатното транспортиране на децата и учениците до и 

от учебните заведения. Вече и учениците над 16 год. не са принудени да 

заплащат транспорта до училище. 

Подпомагаме деца и ученици, чиито семейства са затруднени 

финансово. Дарение : книги, химикалки, моливи, коледна украса получиха 

всички учебни заведения. За ПГ „Алеко Константинов“ и СУ „Иван Вазов“ бяха 

осигурени по 25 бр. нови преносими компютри чрез фондация „BCause“ на 

обща стойност 25 000 лв. Добре оборудваните компютърни кабинети и 

осигурения интернет достъп в училищата обезпечават дейността и учебните 

часове по информационни технологии. 

В чест на Празника на българската просвета и култура – 24 май 

талантливи деца и ученици получиха индивидуални и групови парични 

награди на обща стойност 4 965 лв. 

Категория „Наука и техника“ 

Международно ниво – 2 индивидуални награди 

Национално ниво – 13 индивидуални награди 

Категория „Изкуство и култура“ 

Международно ниво – 1 вокална група, 3 групи Хип хоп и 2 индивидуални 

награди 

Национално ниво – 3 вокални групи, 4 индивидуални награди 

Категория „Спорт“ 

Национално ниво – 20 индивидуални награди. 

На всички ученици, които отговарят на условията, определени от 

отделните училища, бе осигурена стипендия. 
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Няма празник, проведен в общината, в който да не се включат 

талантливите ни деца и ученици. Водещи са групите, сформирани към 

Центъра за подкрепа за личностно развитие под ръководството на г-жа Анета 

Петкова, както и всички училищни и детски групи. 

Показателен за грижите към децата в общината е изпълненият през 

2017г. проект „Заедно можем повече – за подобряване благосъстоянието на 

децата в риск на територията на община Мездра” 

 Чрез него се реализираха инициативи за социално включване и 

взаимно опознаване на децата, включително и тези в риск: 

 На 03 февруари 2017г. в петте детски градини се проведоха 

мултикултурни школи за  деца и родители. Водещите психолози запознаха 

присъстващите с толерантността при общуването в мултикултурна среда. 

 На 14.03.2017г. 100 деца и ръководители от детски градини на 

територията на община Мездра посетиха детски научен център “Музейко” в 

град София  и  детски развлекателен център „Патиланци”. 

 На 30 и 31.03.2017г. децата от целевата група посетиха  Панорама 

„Плевенска епопея 1877г.“, гр.Габрово, Етнографски комплекс „Етъра“, гр. 

Велико Търново – хълма Царевец. 

 100 деца и учители от петте детски градини на 10 април 2017г. 

посетиха и се радваха на животните в Софийския  зоопарк. А по–късно 

гледаха най-новия детски филм „Смърфовете“  на 3D кино. 

  На 12 април 80 деца и 8 ръководители посетиха Врачански Балкан – 

Алея на приказките.  

 Над 150 деца от детските градини на 13 април 2017г. пред сградата на 

Общинска администрация показаха своите великденски яйца, картини, 

картички и апликации в организираната Великденска работилница. За всички 

участици бяха осигурени подаръци. 

  На 24 април 100 деца посетиха развлекателен детски център 

«Джамбалая» гр. Велико Търново.   
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  От 24 до 30 април 150 деца и ръководители бяха на зелено училище в 

НДК „Ястребино“. 

 Над 100 деца и младежи взеха участие в първото издание на фестивал 

на ромските традиции и фолклор „Гергьовден – Едерлези“,  който се проведе 

на 25.04.2017г. 

 На 28.04.2017г. 50 деца посетиха  «Музейко», с което финализирахме 

изпълнението на инициативите, предвидени по проекта. 

 За изпълнението на проекта и постигнатите резултати бе организиран и 

проведен информационен ден в петте детски градини – Какво сме 

постигнали и какво ни предстои. Отпечатани и раздадени бяха 300 

информационни комплекта, включващи тениска, тефтер с химикалка, 

брошура, плик и сладки пакети.  

 На 27.04.2017г. бе проведена заключителна пресконференция, на 

която бе отчетено изпълнението на проекта.  

 На 26 септември 2017 г. с финална конференция за постигнати 

резултати Програма BG06 "Деца и младежи в риск" официално приключи. На 

заключителната пресконференция изнесохме презентация, като община 

Мездра бе представена като най- успешно реализирала проекта си. 

Изпълнихме успешно задачата за придобиване в собственост на земята 

на ученическия лагер в гр. Шабла и сградата на училището в с. Лик. По-

трудна за реализиране е идеята за безвъзмездно получаване на базата на 

бившите профсъюзи във Врачанския Балкан и превръщането й в атрактивна 

зона за отдих, но все още не сме загубили надежда. 

  

6. Развитие на културата, спорта и туризма 

През годината бяха организирани от Общинска администрация и 

проведени 20 големи културни събития. Започнахме с тържествено 

посрещане на Нова година и продължихме с празниците както следва: 

 6.01.2017 г. Йордановден и „спасяване” на кръста; 
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 19.02.2017 г.  Тържество по случай 144 години от гибелта на Васил 

Левски; 

 28.02.2017г. Детски празник под надслов „Мездра – бяла, румена, 

засмяна“; 

  3.03.2017 г. Тържество по повод Националния празник на Република 

България; 

6.05.2017 г.  Ден на Мездра; 

9.05.2017 г. Сутрешен ритуал по вдигане на знамената и програма за 

Деня на Европа. Вечерен концерт; 

10.05.2017г. „Който здравословно живее, няма да се разболее“. 

Инициативата е в рамките на проекта „Здраве, спорт, училище“, реализиран 

от Общината, заедно с фондация „BCause“ и Международен женски клуб – 

София. 

  17.05.2017 г. Тържество по случай 120 годишнината от откриването на 

Гара Мездра; 

21.05.2017г. XII Фолклорен събор “Де е българското”; 

 24.05.2017 г.  Тържество по повод Денят на българската просвета и 

култура и на славянската писменост; 

 От 2 до 5 юни 2017 г. Празници на Искърското дефиле; 

 18.07.2017 г. Тържество по случай 180 г. от рождението на В. Левски; 

 6.09.2017 г. Тържество по случай Съединението на България; 

 17.09.2017 г. Празник на града „С Вяра, Надежда и Любов за община 

Мездра“; 

 22.09.2017 г. Тържество по повод националния празник; 

 7.11.2017 г.  Тържество по случай 140 години от освобождението на 

Мездра от османска власт; 



 

33 
 

 6.12.2017 г. Празник по повод  Никулден; 

 7.12.2017 г.  Тържествено запалване светлините на Коледната елха; 

22.12.2017 г. Коледен концерт. 

Зад всички тези тържества се крие огромен труд на организаторите от 

общината, талантливи деца и ученици, самодейци и професионални 

изпълнители. 

Като прибавим събитията от традиционните празници на културата 

„Мездра – май“ и културния календар, осъществен от читалищата и 

кметствата, получаваме пълна картина на богатия на празници живот в 

общината. 

През годината бяха открити 17 самостоятелни и групови изложби на 

наши творци: 

Самостоятелна фотоизложба „ФОТО-ГРАФИКИ” от Мария Цолова – 

януари-февруари 2017 г.  (в Читалнята на Библиотеката на НЧ”Просвета-1925-

Мездра”); 

 Сборна изложба-репродукции „Стари майстори” на творби от 

български класици - февруари 2017 г. (в Читалнята на Библиотеката на 

НЧ”Просвета-1925-Мездра”); 

Самостоятелна изложба ”Автомобилът през моите очи” на Даниел 

Цветков, открита на 22.02.2017 г.  (в партерно фоайе на сградата на ОбА); 

 ОХИ „Жените в изкуството ХІV” - открита на 7.ІІІ.2017 г.  (в Голямата 

заседателна зала на Община Мездра); 

„ЕКОЛОГИЧНА РЪКОТВОРНИЦА” - изложба на ДГ с. Типченица към ДГ 

„Мир” - Мездра, открита на 28.ІІІ.2017 г. - (в партерното фоайе на сградата на 

ОбА); 

Фотоизложба „Старинни градове” - април 2017 г. (в Читалнята на 

Библиотеката на НЧ”Просвета-1925-Мездра”); 
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ОХИ за Ден на изобразителното изкуство от Общински фестивал 

„Магията на Мездра 2017”, открита на 4.V.2017 г. (пред сградата на ОбА); 

 Изложба „Железопътни пейзажи” на ученици от ОУ „Хр. Ботев” - 

Мездра, открита на 17.V.2017 г. (в „ Дом на железничаря”); 

Самостоятелна изложба на рисунки и макети „Влакове” от Александър 

Христов Иванов - май 2017 г. (в „ Дом на железничаря”); 

Самостоятелна изложба на Дейвид Дойнински, открита на 23.V.2017 г. 

(в Читалнята на Библиотеката на НЧ”Просвета-1925-Мездра”); 

Самостоятелна изложба-живопис (репродукции) „Лято” на Янко Янев - 

юни 2017 г. (в Читалнята на Библиотеката на НЧ”Просвета-1925-Мездра”); 

Изложба „Писмени фрагменти от документалното наследство на Васил 

Левски, по случай 180 години от рождението на Апостола на свободата, 

открита на 18.VІ.2017 г. (в Читалнята на Библиотеката на НЧ”Просвета-1925-

Мездра”); 

Самостоятелна изложба „Женски портрети” от Теменужка Маринова, 

открита на 7.ІХ.2017 г. (в Читалнята на Библиотеката на НЧ”Просвета-1925-

Мездра”); 

ОХИ на ученици „Нашият град”, открита на 15.ІХ.2017 г. (Малка 

заседателна зала на Община Мездра); 

Фотоизложба „Пейзажи” - октомври 2017 г. (в Читалнята на 

Библиотеката на НЧ ”Просвета-1925-Мездра”); 

Самостоятелна изложба-живопис „Възрожденски портрети” от Стела 

Йотова Цветкова, открита на 30.10.2017 г. (в партерното фоайе на ОУ „Св. Св. 

Кирил и Методий“); 

Самостоятелна изложба на Василий Ковяр, открита на 12.12.2017 г.  (в 

залата на КИБИ „Лотос-М” - гр. Мездра). 

Специално внимание получиха читалищата от общината. В бюджета 

бяха предвидени средства за закупуване на носии за танцьорите от НЧ 
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„Просвета – 1925“ – Мездра на стойност 8 хил. лв., 2000 лв. за осигуряване на 

пътувания на колективи, поети бяха всички разходи за счетоводно 

обслужване, осигуриха се допълнително средства за обезщетения при 

пенсиониране на читалищни работници, поеха се от общината разходите за 

възнаграждения на един музикален ръководител. 

Извърши се ремонт на сградата на читалището в с. Горна Кремена. 

Обновиха се фасади, фоайета, коридори. Ремонтира се малкият салон и се 

подмени дограмата с ПВЦ.  

Подготвеният с решаващото съдействие на общината проект за ремонт 

на читалището в Мездра бе одобрен и през месец септември се подписа 

договор за финансиране с ПРСР на обща стойност над 400 000 лв. 

С назначаването на г-н Кръстьо Стефанов на работа в общината, 

осигурихме ръководител на пет творчески колектива. 

Целенасочената ни и упорита работа за превръщането ни от хора и 

община – потребители на туристически услуги в създатели на такива, 

намират своята видима реализация на територията на АК „Калето“. Към 

енергията от хилядолетното човешко присъствие там, прибавяме с днешна 

дата чувства и емоции, породени от интересни събития. 

Обектът се поддържа с грижата на добри стопани, а материалната база 

се разширява. Изгради се нова атракция: дървен мост със средновековна 

конструкция, разшири се езерото с рибки и водни лилии. 

С идея за развитието на туризма в общината се организираха и 

проведоха: 

На 06.01.2017 г. в една от залите на АК „Калето“  открихме излижба 

"Българите през Ранното средновековие“ , която остана до провеждането на 

Фестивала на Средновековните традиции, бит и култура „Калето Мездра“ 

На 13.02.2017 г. за пореден път организирахме и проведохме 

традиционните Дионисиеви празници, където почерпихме гостите с греяно 

вино, приготвено по тайна древноримска рецепта. 
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На 07.04.2017 г. за първи път взехме участие със собствен щанд и 

получихме наградата за дебютант на МТИ – Културен туризъм Велико 

Търново. 

На 22.04.2017 г. съвместно с Мотоклан „Велика България“ 

организирахме откриване на летния сезон в Мездра и Враца. 

На 21-22.05.2017 г. проведохме третото издание на традиционния 

фестивал на средновековните традиции, бит и култура „Калето Мездра 

2017“. Фестивалът вече е с международно участие и тази година привлече 

повече от 4000 посетители. 

През месец май въведохме нова платена услуга в АК „Калето“ – 

Стрелба с лък, която пожъна сериозен успех. 

На 30.06.2017 г. обектът бе представен на международна конференция 

на тема „Праисторическите проучвания в светлината на съвременните 

открития в Югоизточна Европа" в гр.Русе. 

На 01.07.2017 г. организирахме Четвъртия рожден ден на АК „Калето“ 

съвместно със Спелеоклуб Мездра, MOTO KLUB " ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ ", 

МК„Beatris Aleksandrova“, Природозащитен Център Натура, Вокална Група 

"Детски свят" с ръководител Анета Петкова, читалищата на с. Брусен, с. 

Царевец и Мездра. 

 На 08.06.2017 г. присъединихме АК „Калето“, природен феномен 

„Ритлите“ и Черепишки манастир към платформата „iLoveBulgaria”, 

разработена и с участието на Министерство на туризма. 

 На 27.09.2017 г. в АК „Калето“ открихме първата изложба на дървени 

пластики на уникалния  майстор, наш съгражданин Тихомир Николов. 

 На 30.09.2017 г. се включихме в тазгодишните мероприятия, част от 

Европейските дни на наследството /ЕДЕН/- съвместна инициатива на Съвета 

на Европа и Европейския съюз, като осигурихме свободен достъп до АК 

„Калето“ и църквата „Св. Никола“ в с. Царевец. 
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 На 07.10.2017 г. организирахме среща на делегации от Румъния, 

Сърбия и България по Инициативата „ROSEB” в Община Мездра. 

 На 22.10.2017 г. представителният отбор на Община Мездра взе 

участие в „Приключенски многобой Ботевград 2017“ в местността 

Боженишки урвич. 

 На 29.10.2017 г. от предаването „Дивата муха“ заснеха материал за АК 

„Калето“, който беше излъчен по БТВ. 

 На 20.11.2017 г. спечелихме второ място в конкурса за избор на нови 

ЕДЕН дестинации по проект „Културно-туристически ЕДЕН дестинации в 

България” на Министерство на туризма сред 30 кандидати. 

 На 21.11.2017 г. кандидатствахме за Наградите за туризъм за 2017 г. на 

Министерство на туризма в 4 категории и преминахме на втори кръг. 

 На 13.12.2017 г. организирахме тържествено запалване на коледните 

светлини и откриване на благотворителна изложба “Детски свят” в АК 

„Калето“. 

 За обезпечаване на цялостния културен и обществен живот в общината 

е необходимо създаване на условия за целогодишно използване на сградата 

на Дома на железничаря. Включването й обаче в активите на Търговско 

дружество – БДЖ „Товарни превози“ правят придобиването й безвъзмездно 

от общината непосилна за решаване на този етап задача. С проблема са 

запознати всички възможни институции – структури на БДЖ, министър, 

президентство. Има добра воля и очакваме възможно и изгодно за нас 

правно решение. 

 Подпомагане на спортните клубове в общината 

 За тази дейност предвидихме 35 000 лв. и ги разпределихме между 

действащите в общината клубове на база методика, отчитаща постигнатите 

успехи. За повечето клубове тази помощ е решаваща за тяхното 

функциониране. Благодарение на нея заплащат разходите си за участие в 

съответните спортни календари. 
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 На територията на общината по-големите спортни прояви през 

годината бяха: 

– Месец януари 

Ученически игри Общински кръг; 

– Месец февруари  

Зимен спортен празник; 

– Месец март  

ХV  Републикански шосеен пробег „3-ти март”; 

– Месец април – май  

ХVІI Открит футболен турнир на малки вратички за фирмени, квартални и 

селски отбори; 

Градско първенство по класически шах за ученици; 

Градско първенство по художествена гимнастика на Детските градини; 

ІІI-ти Лекоатлетически турнир за деца 1-4 клас „Най-добрите”; 

 Международен турнир по хандбал за юноши „Малките локомотиви“; 

 Градско първенство по художествена гимнастика за 7-14 години; 

– Месец юни – август  

Плувен курс за ученици І-VІІІ  клас; 

– Месец септември  

Общински турнир по тенис на маса; 

ІІІ Мемориален футболен турнир за деца „Семко Горанов” 

Европейски ден без автомобили 

– Месец октомври  
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Ученически игри  Общински кръг ; 

– Месец декември  

ХІIІ Международен турнир по художествена гимнастика „Коледни  звездички 

2017”; 

Коледен турнир по шахмат. 

 За обезпечаване на общинския спортен календар осигурихме 14 885 

лв. 

 Подкрепихме финансово развитието на детско-юношеския спорт с 9000 

лв. В селата Моравица и Оселна се изградиха детски формации към местните 

футболни клубове.  

 Спасихме честта на футболна Мездра с организирането на Общински 

футболен клуб „Локомотив“, който се включи успешно в първенството на А 

„ОФГ“ и зае 2-ро място на полусезона. Към клуба има и три възрастови групи 

млади футболисти. 

 Общинската спортна база се поддържа от ОП „Чистота“ в добро 

състояние и се предоставя безплатно за ползване на клубове, граждани, деца 

и ученици. 

 Нашите изявени спортисти са и нашата голяма гордост. Освен 

уважение и признание те се радват и на персонална финансова подкрепа. 

Отличените в края на годината спортисти получиха финансови бонуси в общ 

размер на 4 500 лв. 

 За да стигнем до големите успехи на национално и международно 

ниво е важно да „запалим“ за спорта децата и младежите. Приехме и 

изпълняваме програма за развитие на масовия спорт. Изпълняваме я и се 

стремим да разнообразяваме и провокираме интереса към участие в 

спортни състезания. След дългогодишно прекъсване възстановихме 

провеждането на зимен и пролетен спортен празник и турнир по тенис на 

маса. 
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 Липсата обаче, на покрита спортна база продължава да бъде пречка за 

целогодишна спортно-състезателна дейност. 

 Действията по разследване и проверка на вложените в изгражданата в 

града спортна зала /до ноември 2015г. изразходвани над 5,6 млн.лв./ 

продължават. Преписката, докладът от проверката на АДФИ и съставеният 

акт за начет са изпратени в специализираната прокуратура в гр. София за 

вземане на решения по компетентност.  

 Съмненията за тежки организационни и финансови нарушения ще 

търсят своето развитие, но факт е, че градът остава без зала. За всички е 

важно да има и справедливост в оценката на извършеното до тук, и развитие 

на строежа /ако е технически възможно/. 

 Уважаеми съграждани, 

 Настоящият отчет представя в синтезиран вид успехите, постигнати от 

общинската администрация и структурите в общината в усилията ни да 

изпълним задачите и целите, залегнали в Управленската програма. В много 

направления сме разширили дейността и използвайки предоставените ни 

възможности сме надграждали и развивали дейности и събития. 

Постигнатото не само ни радва, но и ни амбицира да търсим и покоряваме 

нови върхове и като организация, и като структури, и като мероприятия. 

 За нещата, за които решаваща роля имат фондове  и програми, 

министрества и други организации, сме въоръжени с търпение и упоритост. 

 Постигането на добри резултати и превръщането на общината ни в 

спокойно и уютно място за живот е смисъл на нашата работа. Представяме 

пред всички своя отчет, базиран на конкретни данни, факти и събития. 

Оценките, мненията и препоръките ще бъдат изключително важни за нашата 

мотивация и коригиращи действия. 

С уважение, 

 инж. Генади Събков 

Кмет на община Мездра 


