отчет за

ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА ПРОГРАМАТА
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ОБЩИНА МЕЗДРА
за мандат 2015-2019

Уважаеми съграждани,

Благодаря ви за активната гражданска
позиция. Всеки един от вас, който чете този отчет,
се интересува от съдбата на нашия роден край и
не е безразличен към условията и възможностите
за развитие. На местните избори през 2015г.
голяма част от вас гласуваха за кмет на община, а
5479 решиха, че аз мога да се справя със задачите,
отговорностите и проблемите на местното
самоуправление.
На местно ниво решението на проблемите
до голяма степен се определя от ангажиментите,
вижданията и усилията, които полага ръководството и екипа на общинската
администрация. Вашето доверие и вашите надежди бяха мощния стимул и
неизчерпаемата енергия, които ме накараха да мисля и работя денонощно за
развитието на общината. Радвах се на всеки случай, в който съдбата, техническите
възможности и професионализмът на нашия общински екип ни позволяваха да
решим даден проблем, да организираме проява, да изпълним инфраструктурен
обект, да помогнем на човек в беда, да доставим радост, да видим блясък в
очите на благодарен човек. Страдах и се измъчвах, когато не намирахме сили,
време и възможности да преодолеем дадено препятствие. Исках всичко, което
правим, да бъде на високо ниво, изпълнено своевременно, точно и коректно.
На тази основа имах високи изисквания и очаквания към колеги, партньори
и държавна администрация. Оценявайки обаче реалностите, се въоръжих
с търпение и спокойствие и разбрах, че упоритостта и последователните и
целенасочени действия рано или късно ще донесат успех.
Възприех като враг не клеветите, лъжите и манипулациите на „обективни”
журналисти и озлобени от живота и съдбата си хора, а времето. Не ми достигна
време да преодолея бюрокрацията и хаоса в държавното управление и да
реализирам много от идеите и проектите си.
Забързан и съсредоточен в изпълнението на поредния ангажимент или
задача, не ми остана време да благодаря на всички хора, които ни помагаха или
изпълняваха своите задължения и дейности всеотдайно и отговорно.
Отчетът, който представяме за работата през мандат 2015г.-2019г., е
благодарност за всички вас, които не пожалихте сили и енергия за общото
дело. Информацията, с която разполагам, и огромният опит, който натрупах в
общината, ми дават основание да кажа: Постигнатите резултати през последните
четири години са били непостижима мечта за много хора и администрации
назад във времето.
Време е всички, които бяха съпричастни към постигнатото, да изпитат
гордост и удовлетворение. И да не спират да мечтаят…
С признателност и уважение,
инж. Генади Събков
Кмет на община Мездра

Oтчет за изпълнение на Програмата
за управление на община Мездра
за мандат 2015-2019
Отчетът за изпълнение на Програмата за управление на община
Мездра за мандат 2015-2019 г. показва началните условия, изходните данни,
динамиката на извършените промени и получените резултати. Постигнатото
е резултат от общите усилия, труд и всеотдайност на служителите от
общинска администрация, ОП ,,Чистота“, социалните дейности, дейци на
образованието и културата, здравни специалисти, спортисти, деца и младежи,
бизнес, предприемачи и активните граждани на общината.
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 виновните 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 следващите.
Постигнатата финансова стабилност през мандата има следните
измерения съгласно извадка от счетоводните отчети за задълженията на
община Мездра по години:
Извадка от счетоводните отчети за задълженията на община Мездра

Период

1

Общо
задължения
/к.3+к.4+к.5/

Краткосрочни
и
дългосрочни
задължения

Поети
ангажименти

Задължения
за получени
заеми

/лв./

/лв./

/лв./

/лв./

2

3

4

5

31.12.2015 г.

16 282 429

2 141 516

8 158 970

5 981 943

31.12.2018 г.

7 013 394

270 975

2 476 113

4 266 306

31.03.2019 г.

2 983 739

274 395

244 538

2 464 806

За три години и половина успяхме да намалим задълженията на общината
повече от 5 пъти и успешно да изпълним приетите годишни бюджети.
5

Обезпечихме всички основни направления на дейност и приключихме
всяка финансова година без задължения при второстепенните разпоредители
с бюджетен кредит: училища, детски градини, ОП „Чистота”, Социален
комплекс и т.н.
Година

Изпълнение на бюджета

Изпълнение на
собствените приходи

2016 г.

12 924 829

3 008 541

2017 г.

12 736 309

3 126 838

2018 г.

14 584 226

3 613 897

30.06.2019 г.

7 030 945

2 004 095

От справката за изпълнението на годишните бюджети е видна тенденцията
за нарастване на собствените приходи. Постигнатите резултати са плод на
усилията на всички приходни звена в общината и на съзнателното и отговорно
поведение на гражданите.
Ефективното използване на общинския поземлен фонд има следните
стойностни измерения:
- Постъпили в общинския бюджет средства от наеми на земи:
2016 г. – 190 884 лв.;
2017 г. – 240 000 лв.;
2018 г. – 248 365 лв.;
2019 г. (до м. юни) – 204 977 лв.
- Получени средства от концесионери:
2016 г. – 313 145 лв.;
2017 г .– 427 764 лв.;
2018 г. – 495 980 лв.;
2019 г. (до м. юни)– 276 413 лв.
Най-видими и осезаеми за всички наши съграждани и гости на общината
са изпълнените инфраструктурни обекти и придобити материални активи.

6

Изпълнението на инвестиционните програми по години е следното:
Инвестиционна програма за 2016 г.
I.

ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ

714100

1

Система за видеонаблюдение

2

Благоустрояване на междублокови пространства в гр. Мездра

3

Земен път до гробищен парк с. Долна Кремена

3348

4

Улица "Скът" с. Кален

2346

5

Улица "Георги Димитров" с. Старо село

6

Улица "Георги Димитров" с. Горна Бешовица

7

Улица "Георги Димитров" с. Оселна

18069

8

Ремонт част от ул. "Роза" до ЗТЕ Мездра

31578

9

Улица "Теменуга" с. Моравица

20155

10

Улица "Оборище" с. Очин дол

10141

11

Закупена автовишка

17999

12

Машина за опесъчаване тип "Торнадо"

9933

13

Дъска за снегопочистване

4560

14

Багер

49920

15

Автомобил за ДСП

17820

16

Поземлен имот Шабла

77907

9989

ЧЕТВЪРТОКЛАСНА ПЪТНА МРЕЖА

87503

26637
7728

139245

1

Път VRC1082, км. 1+400 /III-103/Мездра-Боденец-Крапец-/VRC 1032/
изграден водосток

2

Път VRC1082 от км 8+000 до км 8+400
VRC 1032/

3

Път VRC1082 от км 4+000 до 5+800 /III-103/Мездра-Боденец-Крапец-/VRC
1032/

102517

ПРЕХОДНИ ОТ 2015 г.

179222

/III-103/Мездра-Боденец-Крапец-/

2220
34508

1

Улица "Дружба" с. Брусен

19362

2

Улица "Рила" с. Игнатица

12450

3

Улица "Стара планина" с. Царевец

11604

4

Улица "Г. Бенковски" с. Зверино

38914

5

Улица "Роза" от ОК6 до УПИ V 12 в кв. 7 - с. Кален

48467

6

Улица "Кокиче" с. Боденец

6860

7

Улица "Кольо Фичето" с. Цаконица

8107

8

Улица "Г. Димитров" с. Моравица

10553

9

Улица "Й. Лютибродски" с. Люти Брод

22905

II.

СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА

1

Сметосъбиращ автомобил

2

Храсторези 2 броя

3

Поземлен имот Шабла

133212

III.

СРЕДСТВА ОТ ПУДООС

9135

Беседки

9135

IV.

СРЕДСТВА ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

214600
78932
2456

132941
7

V.

Фонд "Солидарност" изграждане на подпорни стени

75133

ОПРЧР закупен микробус

57808

СРЕДСТВА НА РА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"

4262

Инвестиционна програма за 2017 г.
I.

ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ

1

Видеонаблюдение в гр. Мездра

2

Ремонт на покрив на бизнесинкубатор

32119

3

Ремонт на ул. "П. Яворов" гр. Мездра

16398

4

Ремонт на ул. "Н. Вапцаров" гр. Мездра

18033

5

Ремонт ул. "Христо Ботев" гр. Мездра от ДАП до ул. "Баданец"

89340

6

Ремонт на ул. "Христо Ботев" гр. Мездра от ок 372-373б- срещу "Хемус М"

11480

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 ул. "Ал. Стамболийски" с. Ослен Криводол

35255

15

Ремонт ул. "Георги Димитров" с. Зверино

29856

16

Ремонт ул. "В. Левски" с. Игнатица

18320

17

Ремонт ул. "9-ти септември" с. Царевец

69573

18

Ремонт на ул. "Здравец" с. Боденец

14033

19

Ремонт кметството с. Г. Кремена

20

Закупуване на двураменен контейнеровоз за ОП "Чистота"

21

Закупуване на листосмукачка за ОП "Чистота"

22

Закупуване на автобус за ОП "Чистота"

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

8

789100
9907

3951
59732
8000
34800

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 четирикубикови контейнери

46247

31

Закупуване на газов котел за КСУДЛУ

II.

СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА

1

Ремонт кметството с. Г. Кремена

2

Ремонт на ул. "Гаврил Генов" с. Г. Бешовица

3

Подпорна стена на ул. "Искър" с. Зли дол

9478

4

Закупуване на храсторези и резачка за ОП "Чистота"

5811

5

Закупуване на сметосъбиращ автомобил за ОП "Чистота"

6

Закупуване на готварска печка ДГ "Роза"

3750

7

Закупуване на готварска печка ДГ "Слънчице"

3750

8

Закупуване на готварска печка ДГ "Звездичка"

1740

9

Изработване на инвестиционен проект за обект "Укрепване на свлачище
в с. Игнатица"

9600

10

Изграждане система за видеонаблюдение Автогара Мездра

1442

III.

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК

87503

1

Благоустрояване на междублокови пространства в гр. Мездра

87503

2880
149226
8926
16197

88532

Инвестиционна програма за 2018 г.
Отчет

№

ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

1

Закупуване на сървър

9780

2

Закупуване на дисков масив

8739

3

Закупуване на твърди дискове за сървър

2169

4

Закупуване на лекотоварен автомобил ДСП

8000

5

Закупуване на високопроходим автомобил с товарен отсек

6

Закупуване на газов котел ДСП

7

Закупуване на мотометачна машина

8

Закупуване на пароструйка

4800

9

Закупуване на храсторез 3 бр.

3453

10

Закупуване на кастрачка

1332

11

Закупуване на дробилка

51588

12

Закупуване на видеосуич

1959

13

Закупуване на видеокамери - 2 бр.

1499

14

Закупуване на WEB presenter

15

Закупуване на преносим компютър

16

Ремонт на улици в зоната на къстовище с. Брусен

19793

17

Ремонт ул. "Малчика" с. Оселна

57617

18

Ремонт ул. "Опълченска" с. Лик

39890

19

Ремонт ул. "Кацарска махала" с. Люти дол

11053

20

Ремонт път Мездра - Брусен

28391

21

Кондензен газов котел ДГ "Детелина"

461043

15000
2760
53733

917
1238

2760
9

22

Котел на пелети ДГ "Детелена" база с. Брусен

5401

23

Ремонт на ул. "Генерал Столетов" с. Ослен Криводол

35432

24

Ремонт на ул. "Васил Коларов" с. Царевец

42755

25

Ремонт на площад с. Зли дол

17623

26

Проектиране, в т. ч.

33360

1

Проектиране "Покрит пазар, трафопост, WC и паркинг в УПИ I, кв. 85 гр.
Мездра

21840

2

Проектиране "Площадка -градина за отдих и сцена за обществени
мероприятия в с. Оселна, община Мездра"

3360

3

Проектиране "Открита спортна площадка Боденец"

2280

4

Проектиране "Приют за безстопанствени животни"

5880

II

СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА

129332

1

Мултифункционален камион

129332

Инвестиционна програма за 2019 г.
I.

СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА

1

Газов котел в ЗЖ1

2

Антивирусна програма

10000

3

Софтуер за виртуализация

11400

4

Хардуерен firewall

4000

5

UPS

1500

6

Газов котел за ПГ по МСС

4320

7

Агрегат за ОП "Чистота"

1500

1406.01

8

Фугорезачка за ОП "Чистота"

2720

2700.91

9

Казанче за асфалтиране за ОП "Чистота"

5000

4950.00

10

Храсторез - 3 бр.

4800

2359.68

11

Професионална електрическа фурна на три нива - ОЦСДУ

5000

10

179880

12916.60

2105

1500.00

12

Печка с шест котлона обединени плочи и фурна-ОЦСДУ

5700

13

Хладилник с плътна врата среднотемпературен-ОЦСДУ

2300

14

Благоустрояване на междублоково пространство в квартал 5 на гр.
Мездра

64110

15

Благоустрояване на междублоково пространство - блок "Леденик" 2, 3, 4

46242

16

Благоустрояване на междублоково пространство - блок "Леденик" 1

II.

ОБЕКТИ ОТ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК

1

Благоустрояване на междублоково пространство - блок 5 и 6 гр. Мездра

27089

2

Благоустрояване на междублоково пространство - блок "Леденик" 2, 3, 4

1020

3

Ремонт ул. "Георги Кирков" Мездра

15500

4

Ремонт ул. "Индустриална" Мездра

62950

5

Ремонт на ул. "Шипка"

11614

6

Ремонт на ул. "Дунав"

20631

7

Ремонт на ул. "П. Яворов"

21749

8

Ремонт на ул. "Тракия"

52155

9

Ремонт на ул. "Рила"

39434

10

Ремонт на ул. "Христо Ботев" пред "Хемус М" - 126 м.

37721

11

Ремонт на ул "Дърманско шосе"

16748

15545.02

12

Ремонт ул. "Кацарска махала" с. Люти дол

13325

14753.48

13

Ремонт ул. "Роза" с. Кален

17633

14

Проектиране, в т. ч.

45988

9183
383557

14.1

Изработка на ПУП- парцеларен план за подпорна стена за пътя до
стадион "Локомотив" Мездра

14.2

Проект за укрепване на свлачище в района на с. Люти дол

10000

14.3

Проектиране на многофункционална зала /бивш Снек бар/

5000

14.4

Проектиране стадион в с. Моравица

4992

14.5

Проектиране на стадион "Локомотив" Мездра

9996

14.6

Проект комплекс " Калето" гр. Мездра - туристически информационен
център "Български северозапад"

31858.50

1000

15000

Покупка на земя в с. Игнатица

1560

С целеви средства по ПМС 260/2017 успяхме да реализираме следните обекти:
Стойност
/лв./

№

Обекти

1

ул. “Принчовец”, гр. Мездра

59985

2

ул, “Шипка”, с. Боденец

17461

3

ул. “Извор”, с. Брусен

21318

4

ул. “Първи май”, с. Върбешница

21482

5

ул. “Витиня”, с. Горна Кремена

31875

6

ул. “Петко Маринов”, с. Долна Кремена

13722

7

ул. “Марица”, с. Дърманци

15018

8

ул. “Стоян Коцов”, с. Елисейна

39604

9

ул. “Стара планина”, с. Зверино

28656

10

ул. “Искър”, с. Крапец

5863

11

ул. “Драва”, с.рапец

9295
11

1. Осигуряване на заетост, добри условия на труд
и достойно заплащане
Усилията, които полагаме като общинска администрация, активната
позиция на мениджърите и предприемачите, които оперират на територията
на общината, дават добри резултати. Нивото на безработицата в община
Мездра е едно от най-ниските в Северозападна България. Колкото по-нисък
е този процент, толкова по-висока ще бъде цената на труда. Фактът, че в
завода за кабелни комплекти в Мездра SEBN работят много хора от община
Враца и от други близки и по-далечни общини, е показателен за това, че има
сериозно и трайно предлагане на заетост. Това води със себе си повишаване
на възнагражденията и подобряване на условията на труд.
Информацията от Бюрото по труда за нивото на безработица по години е
следната:
2015 година – 9,7 %;
2016 година – 9,45 %;
2017 година – 8,89 %;
2018 година – 6,23 %;
2019 година – към 30.06 – 4,7 %
Най- големият работодател в града и региона продължава да бъде SEBN с
над 1 900 работници. Фирмата получава пълна административна и логистична
подкрепа от общината.
Пример за активен и находчив местен бизнес са изграждането на ферма
за щрауси в землището на с. Горна Кремена през 2018 г. и на овцеферма в
землището на с. Моравица. Инвестициите в тези два обекта надхвърлят 6
млн. лв.
Активната строителна дейност на общината и усилията на общинската
администрация за добро взаимодействие и логистично обслужване на
бизнеса и гражданите, проявили инвестиционна инициатива, имат следните
количествени измерения:
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Издадени визи за
проектиране

Издадени разрешения
за строеж

/брой/

Одобрени и подготвени
за одобрение
инвестиционни проекти
/брой/

2016

45

40

57

2017

80

53

63

2018

105

87

95

2019 (към 30.06)

46

7

17

Година

/брой/

Ремонтирахме покрива на сградата на бизнесинкубатора и изпълняваме
набелязаните мерки в програмата за подпомагане на малкия и среден бизнес
в общината.
Оказваме пълно съдействие на учебните заведения при формиране
на учебните паралелки със специалности, съобразени с изискванията на
учениците и бизнеса.

Използваме всяка възможност за назначаване на работа по програми за
временна заетост на безработни лица. Обобщените резултати са:
Година

Брой наети лица

2016

300

2017

118

2018

261

2019 (към 30.06)

196

В подкрепа на хората в неравностойно положение осигурихме работа на
50 души с увреждания за срок от 2 години.
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Съвместно с Фондация „ BCause” през 2019 г. стартирахме изграждането
на социално предприятие за лица с увреждания, които имат възможност да
изработват дребни детайли и предмети.

2. Подобряване на жизнената среда
и публичните услуги

Заложената в управленската програма на общината задача: да организираме
така работата на общинската администрация, че при посещението си в
общинската сграда всеки гражданин да изпитва усещане, че се намира в
собствения си дом, а работещите там са негови служители, изпълнихме в
максимална степен.
Разделихме се с всички работещи в администрацията, които не успяха да се
пренастроят в работата си и да отговорят на новите изисквания за интензивно
натоварване, вежливо и коректно отношение към гражданите. Извършихме
вътрешен ремонт на практически всички помещения, доставихме ново
оборудване и обзавеждане, изградихме климатична инсталация в сградата и
създадохме съвременни условия за обитаващите и посещаващите я.
Действията по подреждането на „нашия” дом вървяха паралелно с
изпълнението на най-важната задача: привличането на външни средства.
Подготвихме проекти и участвахме с предложения във всички оперативни
програми, в които можехме да бъдем допустим бенефициент.
Обновихме облика на гр. Мездра с ефективно участие в две програми:
Национална програма за енергийна ефективност (НПЕЕ) и Оперативна
програма ,,Региони в растеж“ (ОПРР). Общо 551 домакинства в гр. Мездра
усетиха предимството и удобството да живеят в санирани къщи и апартаменти.
Това означава, че всеки шести жител на града е получил бонус от държавата
и общината и жилището му е станало по-красиво и по-уютно.
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Осъществени проекти по НПЕЕ:
1. Блок № 5 на ул.,,П. Яворов“ - 42 апартамента;
2. Блок № 2 на ул.,,Петко Каравелов“ – 42 апартамента;
3. Блок ,,Леденик-1“ на ул.,,Хр. Ботев“ - 48 апартамента;
4. Блок ,,Леденик-2“ на ул.,,Хр. Ботев“ – 53 апартамента;
5. Блок ,,Леденик-4“ на ул.,,Хр. Ботев“ - 42 апартамента;
6. Блок № 6 на ул.,,Патриарх Евтимий“ - 55 апартамента;
7. Блок на ул.,,Сердика“ - 52 апартамента
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Осъществени проекти по ОПРР:
Изпълнихме мерки за енергийна ефективност и обновихме сгради на
обща стойност над 7 000 000 лв. На практика не остана сграда публична
собственост в гр. Мездра, която да не е санирана. Обновените многофамилни
сгради: къщи и блокове са 59 бр.
С П РА В К А
ЗА ВЪВЕДЕНИТЕ МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
В ПУБЛИЧНИ СГРАДИ
И МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГР. МЕЗДРА
№

Проект / сгради с въведени мерки за енергийна ефективност

Стойност

Обект пожарна служба на РС ПБЗН

82 942

Обект районна полицейска служба

145 181

1

Обществена сграда на ул. "Иван Вазов" №2

288 565

2

Сградата на общинската администрация в гр. Мездра

3

“Енергийно” спестовни мерки в сгради на образователната
инфрастректура в гр. Мездра”:

853 594

ОУ "Кирил и Методий"

104 468

СУ "Иван Вазов"

149 520

ОУ "Христо Ботев"

430 595

ДГ "Слънчице"

100 474

ДГ "Мир"
4

BG16RFOP001-2.001-0086 “Мерки за енергийна ефективност в
многофамилни жилищни сгради в гр. Мездра”/13 СС/

1 059 946

68 537
1 467 421

74

СС "Арда", ул. "Янко Сакъзов" № 58

136 451

6

СС "Стил 2016", ул. "Янко Сакъзов" 54-56

110 379

6

СС "Май-78", ул. "Първи май" 28-28а

60 952

4

СС "Славейков 2016", ул. "Христо Смирненски" 2; ул. "П.Р.
Славейков" 10

85 385

6

137 923

8

34 882

2

СС "Шипка", ул. "Шипка" 35-37

104 344

4

СС "Васил Левски", ул. "В. Левски" 10-12

280 546

13

СС "Пирин 2016", ул. "Пирин" 1

88 353

3

СС "Просвета" ул. "Просвета"

45 813

2

189 352

12

90 001

4

СС " АС", ул. "Ал. Стамболийски" 30-32

103 040

4

BG16RFOP001-2.001-0108 “Подобряване на енергийната
ефективност в многофамилни и една еднофамилна жилищни
сгради в гр. Мездра” /20 СС/

769 160

58

СС "Стенли", ул. "Косматица" № 18

41 056

2

СС "Лилия-2016", ул. "Бузлуджа" № 13

36 202

3

СС "КМ-58", ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 58

50 719

3

СС "Леденика", ул. "Оборище" 17
СС "Вики 2016" , ул. "Кирил и Методий" 59-59 А

СС "Здравец", ул. "Д. Благоев" 8-10
СС "Ком 2016", ул. "Ком" 17-19

5

Брой
домакинства

16

СС "Шипка 2016", ул. "Шипка" № 11

34 348

2

СС "Миша", ул. "Мургаш" № 10

48 583

4

СС "ДБ-14", ул. "Димитър Благоев" № 14

29 969

2

СС "Стара планина 1" , ул. "Стара планина" № 1

28 649

2

СС "Топло", ул. "Димитър Благоев" № 11

70 550

4

СС "Сиракова-Христов" ул. "Александър Стамболийски" № 60

31 933

3

СС "Роска-2016", ул. "Димитър Благоев" № 7

22 318

2

СС "Младенов и Цолов", ул. "Цанко Церковски" 8-8А

39 714

4

СС "ИЦ 31",ул. "Я. Сакъзов" 31

27 260

4

СС "Венцислав Мариянов", ул. "Лещака" 6

13 294

1

СС "МИГ", ул. "Янко Сакъзов" 25

54 574

3

СС "Толовски Иванов", ул. "Н. Вапцаров" 9

33 463

4

СС "Витоша 28", ул. "Витоша" 28

35 111

2

СС "Костов Дамяновски", ул. "г. Димитров" 49

41 085

3

СС "Юлия", ул. "Витоша" 7/7А

41 255

3

СС" АДИ 2004", ул. "Арда" 7

40 850

4

СС "Дружба 2016", ул. "Дружба" 7

48 227

3

1 146 673

85

СС "Арес", ул. "Александър Стамболийски" 110

256 754

20

СС "Евродом", ул. "П. Яворов" 2-4

265 271

20

СС "ДИ-МИ", ул. "Родопи" 3

21 355

2

СС "Родопи 2016", ул. "Родопи" 6

30 739

2

СС "Нанов Иванов", ул. "Родопи" 8

29 086

2

СС "Шипка" , ул. "Шипка" 46

72 691

8

СС "Комфорт-2016", ул. "Д. Петров" 20

51 045

2

СС "Георгиева Нейкова", ул. "Д. Петров" 15

29 943

2

СС "Оборище" 35, ул. "Оборище" 35

29 194

2

СС "Стиви", ул. "Ал. Стамболийски" 25

19 201

2

СС "Странджа", ул. "Странджа" 24

32 373

2

СС "Никол", ул. "Генерал Столетов" 2

37 878

2

СС "Георгиеви Тошеви", ул. "Странджа" 54 А

27 743

2

СС "Успех", ул. "Рила" 17/19

62 910

4

СС "Дружба 65", ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 65

34 943

2

СС "Искра", ул. "Генерал Заимов" 12/14

53 021

4

СС "Бузлуджа 1", ул. "Бузлуджа"1

38 191

3

СС "Веслец" , ул. "Веслец" 13

54 335

4

BG16RFOP001-2.001-0182 Енергийно-ефективни мерки в многофамилни жилищни сгради в гр. Мездра (18 СС)

Успешното реализиране на първия етап от тази програма породи оправдан
интерес в много наши съграждани и в обявения втори прием кандидатствахме,
бяхме класирани и подписахме договори за финансиране през 2019 г. на 4
жилищни сгради и една обществена на обща стойност 1 195 000 лв.:
- Блок на ул.,,Хр. Ботев“ № 2 - 28бр. апартамента;
- Блок на ул.,,Хр. Ботев“ № 43 - 33 бр. апартамента;
- Блок на ул.,,Дунав“ № 3-5 - 20 бр. апартамента;
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- Къщи на ул. ,,Сердика“ №7 - 2 бр.;
- Административна сграда на пазара
През 2019г. и 2020 г. ще бъдат изпълнявани още 7 договора, за които има
осигурено финансиране.
С П РА В К А
ЗА ОСИГУРЕНИ СРЕДСТВА И ПОДПИСАНИ ДОГОВОРИ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕЗ 2019 Г.
№

Договор

Предмет

Стойност

Етап на изпълнение

1.

94728/21.08.2018 г.

Укрепване на свлачище
в с. Игнатица, община
Мездра

453 175,58 евро
/886 320,80 лв.
с ДДС

Изпълняват се
строително - монтажни
дейности

2.

BG16RFOP001-5.0010032-C01

Нови услуги за децата
на Мездра и техните
семейства

746 340,72 лв.
с ДДС

Приключен етап на
проектиране.
Срок за изграждане:
31.12 2019 г.

BG16RFOP001-2.0020020-C01

Въвеждане на мерки за
енергийна ефективност
в една общинска сграда
и четири многофамилни
жилищни сгради в
гр. Мездра

1 195 851,98 лв.
с ДДС

Проведена процедура
за избор на изпълнител.
Започнати СМР на
някои обекти.

4.

BG06RDNP001-7.007-0019 -C01

Изграждане на
многофункционално
спортно игрище УПИ VII697,
кв.68, с. Долна Кремена,
общ. Мездра

97,214.42 лв.

Обявена обществена
поръчка за избор на
изпълнител.

5.

BG06RDNP001-7.0060030-C01

Ремонт и реконструкция
на парк “Алеята”, V и VI
участък, гр. Мездра

777 431,29 лв.
без ДДС

Обявена обществена
поръчка за избор на
изпълнител.

6.

06/07/2/0/00118/
20.11.2017 г.

Реконструкция и
рехабилитация на части от
уличната мрежа в
гр. Мездра

1 951 533,16 лв.
без ДДС

Изпълняват се
строително - монтажни
дейности.

06/07/2/0/00528/
08.10.2018 г.

Реконструкция и
рехабилитация на
водоснабдителни
системи и съоръжения в
агломерации с под 2000
е.ж. на територията на
община Мездра

5 518 136,82 лв.
без ДДС

Обжалвано решение
за избор на изпълнител.
Очакван старт на СМР
- м. септември 2019 г.

3.

7.

През месец ноември 2018г. между общините Мездра и Враца като
бенефициенти и Министерството на околната среда и водите се подписа
договор АДБВП №Д-34-74/05.11.2018г. за изпълнение на проект: „Изграждане
на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци –
регион Враца”. Общата стойност на проекта е 5 845 347 лв., от които собствен
принос на общината са 365 135 лв.. Инсталацията ще бъде изградена на
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площадката на регионалното сметище, а община Мездра ще се сдобие със
130 бр. контейнери 1,1 куб.м и 2 бр. открити камиони с обем 16 куб.м.
Идеята за превръщането на ОП „Чистота” в широкоспектърно
предприятие с възможности и капацитет за решаване на широк кръг от
задачи се реализира напълно. Оборудвано с необходимата техника, машини,
инструменти, екипировки, разполагащо с мотивирани и квалифицирани
кадри, предприятието е в състояние да се справи с всички възложени задачи.
Обезпечаването на ОП „Чистота” с всичко необходимо и създадената добра
организация на работа са в основата на постигнатите успехи.
Поддържането на общинската собственост, сгради, площади, улици,
детски градини, кметства, читалища, зелени площи, паркове, градини, е важна
част от дейността на предприятието. Контрастът в нивото и състоянието на
пътните банкети и прилежащите площи на общинските и държавни пътища
на територията на общината е очевиден. Това е малък пример за това какво
е отношението и грижите на нашата община и какви са резултатите от
държавната политика по поддържане на пътищата.

Закупена техника и оборудване за ОП „Чистота” по години:
• 2016 година
2 бр. рециклирани автомобили на стойност над 160 000 лв; 748 бр.
индивидуални кофи за смет; 21 бр. контейнери тип „Бобър”; Автовишка;
Машина за опесъчаване тип „Торнадо“ ; Дъска за снегопочистване; Багер
• 2017 година
846 бр. кофи за смет,70 бр. контейнери тип „Бобър” и 47 бр. четирикубикови
контейнери; Двураменен контейнеровоз; Листосмукачка; Автобус; Дъска
за снегопочистване; Моторен чук; Цистерна; Храсторези и резачка;
Сметосъбиращ автомобил.
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• 2018 година
90 кофи тип „Мева”; 21 контейнера тип „Бобър”; 8 четирикубикови
контейнера; Високопроходим автомобил с товарен отсек; Мотометачна
машина; Пароструйка; 3бр. храсторези; Кастрачка; Дробилка; Универсална
машина „Унимог“
• 2019 година
Фугираща машина /казанче за асфалт/; Генератор /агрегат/; Фугорезачка;
2 бр. храсторези, 380 кофи тип „Мева”
Извършените ремонтни дейности на улици и тротоари от ОП
„Чистота” по години са:
• 2016 година
- Положен асфалт и изкърпени 2540 кв.м улици;
- Изкърпени междуселските пътища: гр. Мездра - с. Моравица, гр. Мездра
- с. Руска Бела, гр. Мездра - с. Струпец, с. Люти брод - с. Челопек;
- Изкърпен площад на с. Зверино;
- Почистени банкети на пътища с. Брусен - с. Царевец, гр. Мездра - с.
Руска Бела, с. Боденец - с. Крапец, гр. Враца - с. Върбешница;
- Отремонтиран е тротоарът на ул. „Христо Смирненски”;
- Произведени 116 бр. улични бордюри, 255 бр. градински бордюри, 1562
бр. тротоарни плочи;
- Направена облицовка на канавка на ул. „Ленин” в с. Долна Кремена;
- Ремонт на паркинги в централна градска част;
- Посипване със сипица на пътя към гробището в с. Ослен Криводол, 3
бр. улици в с. Лик и улица в гр. Мездра
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• 2017 година
- 2000 кв. метра изкърпени улици;
- Ремонт на мостове в с. Ослен Криводол, с. Боденец и с. Зверино;
- Направа на тротоари в квартала на блоковете „Химик” и ул. „Шипка”;
- Ремонт на тротоари на ул. „Св. Св. Кирил и Методий”, ул. „Иван Вазов”
и блок 2;
- Произведени бетонови изделия – 814 бр.;
- Направа на хоризонтална маркировка на улици;
- Ремонт на стъпала пред сградата на общинска администрация;
- Ремонт на дъждоприемни решетки
• 2018 година
- Изкърпване на общински пътища от четвъртокласната пътна мрежа;
- Почистване на банкетите на всички общински пътища;
- Изградени тротоари на ул. „Дружба”, ул. „Сердика”, пред Млечна кухня
гр. Мездра и ул. „Оборище” с. Зверино;
- Бетониране на улици в с. Върбешница, с. Старо село, с. Долна Кремена
и с. Ослен Криводол, пътя към кв. „Габрика”;
- Изграден паркинг с паркотела на ул. „Георги Кирков” гр. Мездра;
- Направа на регула на улица в с. Дърманци;
- Изработени 2260 бр. тротоарни плочи, 160 бр. бордюри

• 2019 година
- Ремонтиран тротоар на ул. „Сердика“;
- Ремонтирани цветарници и части от площад „България“ ;
- Отремонтирани паркинг пред хотел „Родина“ и пред Общинска
администрация;
- Ремонт на тротоар на ул. „Тракия“;
- Изкърпване на всички улици в гр. Мездра
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Поддържане на общински сгради и обекти:
• 2016 година
- Ремонт на сградата на кметство Елисейна;
- Ремонт на помещения в сградата на общинска администрация;
- Ремонт на работни помещения, направа на канализация и водопровод в
сградата на ОП „Чистота”;
- Изработване на трайна ограда от източната страна на двора на ОП
„Чистота”;
- Направена ограда на войнишкия паметник в с. Моравица;
- Ремонт на шахти и канали в гр. Мездра и на парапета на моста р. Искър
при с. Струпец;
- Ремонт на ОДЗ №2;
• 2017 година
- Ремонтирани сгради на кметства Горна Кремена, Руска Бела и Лик;
- Изградена подпорна стена в с. Зли Дол;
- Ремонт на кабинети в Общинска администрация;
- Ремонт покриви на кметства в селата Моравица, Типченица, Крапец,
Люти дол, Старо село, СУ „Св. Климент Охридски” с. Зверино и гаражен
двор ОП „Чистота” гр. Мездра;
- Ремонт на бунгала в къмпинг „Мездра” в гр. Шабла и ограждане на
двора;
- Направа на изолация на покрив на административна сграда стадион
„Локомотив”;
- Ремонт на апартаменти в бл. „Сердика” – 3 бр.;
- Ремонт на ДГ „Роза” и ДГ „Слънчице”;
- Строителни работи по отводняване на 3 бр. жилища – ЦНСТ;
- Преустройство на сграда във временен приемник за кучета;
- Ремонт на кабинети в МБАЛ Мездра;
- Ремонт на Център за подкрепа и личностно развитие;
- Направа на спортни площадки в с. Моравица и с. Типченица
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• 2018 година
- Реновирани кабинети и коридори в Общинска администрация
Мездра;
- Ремонт на кабинети в ЦПЛР;
- Отремонтирани покривите на кметствата в селата Боденец, Крапец,
Елисейна, къща-музей „Колката” в с. Люти брод. Ремонт на покриви на
бунгала в къмпинг „Мездра” в гр. Шабла, на читалищата в селата Люти брод,
Дърманци и Руска Бяла;
- Ремонт на дъждоприемни решетки на улиците: „Ал. Стамболийски”,
„Янко Сакъзов” и „Христо Ботев”;
- Облицоване на отводнителна канавка в с. Крапец и изработване на
канавка при общежитие на ул. „Сердика” №2;
- Положена изолация на покрива на ОДЗ „Слънчице“
• 2019 година
- Ремонтиран първи и втори етаж на поликлиниката;
- Ремонтирани четири кабинета в община Мездра;
- Ремонтирани 4 тоалетни в Центъра за социални услуги и дейности;
- Извършен ремонт в Защитено жилище „Кретско шосе“ ;
- Ремонт ОДЗ „Слънчице“ ;
- Ремонтирана Здравната служба в село Долна Кремена;
- Ремонт на Автогара Мездра ;
- Ремонт на шадравана на пл. „България“;
- Възстановен парк в с. Люти Брод;
- Възстановени 4 броя чешми в гр. Мездра;
- Ремонт на сградата на ЦПЛР и клуб „Киби Лотос“;
- Ремонт покрив Районна Прокуратура Мездра;
- Изградена тоалетна за деца в неравностойно положение в ОУ „Христо
Ботев“.
Закупуването на автовишка и създадената организация на работа за
поддържане на уличното осветление рязко подобри осветеността на улиците
и площадите в общината. Понижихме значително разходите за тази дейност,
а подобрихме качеството и сроковете на работа.
Монтирани и отремонтирани осветителни тела:
• 2016 година
- Ремонтирани и поставени 870 бр. нови осветителни тела, 10 бр.
часовници, 60 бр. разсейватели „Ден”, 252 бр. енергоспестяващи крушки,705
бр. пиелки и 610 бр. стартери;
- Изтеглен 3726 м електрически проводник за улично осветление.
• 2017 година
- Ремонтирани 682 бр. осветителни тела;
- Монтирани 158 бр. нови осветителни тела, 838 бр. пиелки, 623 бр.
стартери;
- Изтеглен 2180 м електрически проводник.
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• 2018 година
- Отремонтирани 544 бр. осветителни тела;
- Монтирани 120 бр. нови осветители тела, 553 бр. стартери, 664 бр.
пиелки
- Изтеглен 675 метра усукан проводник.
• 2019 година
- Ремонтирани 244 бр. осветителни тела;
- Монтирани 198 бр. нови осветителни тела, 297 бр. пиелки, 239 бр.
стартери;
- Изтеглен 1160 м рекордоман и 150 м усукан проводник
Една от най-важните задачи, която си бяхме поставили за настоящия
управленски мандат, бе видимо подобряване на чистотата на обществените
територии, сметосъбирането и сметоизвозването. Със закупената техника и
нови съдове това не само стана възможно, но вече е факт.
- в гр. Мездра – общ брой обслужвани съдове – 800 бр. кофи тип „Мева”,
331 контейнера тип „Бобър”, 26 бр. четирикубикови контейнери.
- в селата – 5200 броя кофи тип „Мева”, 161 контейнера тип „Бобър”, 26
броя четирикубикови контейнери.
Важен елемент от дейността на ОП „Чистота” са грижите за „зелената
система” в общината.

ОП „Чистота” поддържа 130 дка зелени площи /вкл. Гробищен парк/. 250
кв.м цветни лехи, 150 кв.м рози и 10 дка парк в града, тревните площи между
обществените сгради, алеите на ул. ,,Александър Стамболийски”, ската на р.
Боденска бара, р. Моравешка, 21 детски площадки и измива главни и основни
улици в града, като ежеседмично се мие ЦГЧ.
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Със съвременната техника, с която разполага и създадената отлична
организация на работа, ОП „Чистота” се справя успешно и с една много
отговорна и важна дейност през зимния период – снегопочистването на
гр. Мездра. Основание за тези положителни констатации дава разликата в
почистването не само спрямо други градове от Северозападна България, но
и в самата община. Сравнявайки резултатите от работата на наетите външни
фирми чрез обществени поръчки и тези, постигнати от ОП „Чистота”,
разликата беше очевидна в полза на нашето предприятие.

Новата управленска политика и отношение към дейността на ОП
„Чистота” даде своите положителни резултати. Предприятието е обезпечено
с необходимата техника, повишиха се изискванията към работещите
там, подобри се организацията на работа. Своевременно се осигуряват
необходимите средства за дейност, консумативи и материали. Натрупаният
опит и самочувствие в колектива дават увереност, че няма възложена задача,
с която да не се справят успешно.
Важен елемент от поддържането на инфраструктурата, чистотата,
зелените зони и площите за отдих е инициативността и ангажиментите на
всички граждани на общината. За тези от нас, които проявяват желание със
собствен труд да облагородят или ремонтират нещо, общината осигурява
необходимите материали. За по-малки обекти това става след подаване на
заявление до кмета на общината, а през последните три години и чрез проекти
по общинската програма „Малки местни инициативи” /ММИ/. Резултатите
са:
• 2017г. - 8 проекта на стойност 29 094 лв.;
• 2018г. - 5 проекта на стойност 17 538 лв.;
• 2019г. - 7 проекта на стойност 30 000 лв.
През трите години на действие на общинската програма ММИ са
обособени зони за отдих, ремонтирани са библиотеки, читалища в селата
Брусен, Царевец, Лик, Крета, Очин Дол, Върбешница, Зверино, Долна
Кремена, Боденец. Приоритет на съвместните действия на общината с ВиК
оператора е поддържането на водопроводната мрежа и нейната реконструкция.
Извършените дейности на „ВиК – Враца” ООД на територията на общината
по години са:
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• 2016 година
-Реконструкция на 2500 метра от напорния водопровод на село Горна
Бешовица и 2000 м от довеждащия водопровод на село Кален.
• 2017 година
- На всички улици с положена нова настилка е подменена водопроводната
мрежа. ВиК е подменило 2264 м довеждащи водопроводи в селата Кален,
Цаконица, Горна Бешовица и Елисейна.
• 2018 година
-С активното участие на община Мездра бяха извършени предпроектни
проучвания в гр. Мездра на водоснабдителната и канализационна мрежа.
Изготвен, приет и утвърден е проект за подмяна на водопроводите на голяма
част от улиците в града.
• 2019 година
-Сключен е договор и предстои стартиране на подмяна на водопроводи и
канализация в гр. Мездра на обща стойност над 4 500 000 лв.;
-Работи се активно по довеждащите водопроводи в селата Кален и
Типченица;
-Планирани са ремонти за над 100 000 лв.
Направените инвестиции от „ВиК - Враца” ООД за водопроводи и
съоръжения са следните:
2016 г. – 230 488 лв.;
2017 г. – 95 974 лв.;
2018 г. – 469 788 лв.;
30.06.2019 г. – 80 276 лв.
Студентски бригади
Запазена марка за общината си остават студентските бригади. Бъдещите
специалисти участват активно през летния сезон в следните дейности асфалтиране и изкърпване на улични платна, изработка на бетонови изделия,
боядисване на пешеходни пътеки, бордюри и съоръжения в паркове и алеи.
Интернет
В информационния свят, в който живеем, достъпът до интернет не е лукс,
а необходимост. Поетият ангажимент за осигуряване на безплатен свободен
достъп до интернет на обществени места е изпълнен. През 2017г. това стана
на площад „България”, а от август 2019г. и в зоната на АК „Калето”, пазара,
Алеята на кестените, част от ул. „Христо Ботев”.
Осигуряване на активни мерки за сигурност
Част от мерките са разширяване на видеонаблюдението и подпомагане на
правоохранителните органи чрез монтиране на камери за видеонаблюдение
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-2016 – 10 бр., 2017 г. – 10бр., 2018 – 13 бр., 2019 – 31 бр.
С подписването на договор за взаимодействие с мобилния оператор „А1”,
всички камери се обхващат в единна система. Изгражда се контролен център,
а ефективността от системата се увеличава многократно.

3. ПРЕВРЪЩАНЕ НА ОБЩИНА МЕЗДРА В
СОЦИАЛНА ОБЩИНА
Съчувствието, съпричастността и солидарността са в основата
на провежданата в общината социална политика. Основната част от
ангажиментите в социалната сфера, поети в управленската програма, са
възложени за изпълнение на Общински център за социални услуги и дейности.
Той се състои от Домашен социален патронаж, Клубове на инвалида, Клубове
на пенсионера, Бюро за социални услуги, Обществена трапезария, Дом за
стари хора.
3.1. Домашен социален патронаж /ДСП/
Капацитетът на ДСП е запълнен, а броят на желаещите да ползват
тази услуга расте. Растат и изискванията и очакванията на потребителите
по отношение на качеството и времето за доставка на храната. Обновихме
тотално автомобилния парк и оборудването в кухнята.
Брой потребители средногодишно:
2016г. - 186 лица;
2017г. – 180 лица;
2018г. - 187 лица;
2019г. – 187 лица.
Закупено оборудване на ДСП:
2016 г. – Закупен лек автомобил „Дачия“;
2017 г. – Закупен лек автомобил „Фиат Добло“;
2018 г. – Закупен лек автомобил „Фиат Добло“, подменен газов котел в
Клуба на инвалида;
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2019 г. – Монтирана вентилационна кухненска инсталация на стойност 3540 лв.,
подмяна на кухненско оборудване на стойност 12 000 лв.
3.2. Клубове на инвалида и Клубове на пенсионера
В Общината функционират 19 клуба на пенсионера с 803 членове и 6 дружества
на инвалида с 890 членове.
Новосъздадени клубове на пенсионера – 4 бр. в селата Руска Бела, Старо село,
Кален и Пенсионерски клуб в гр. Мездра, на ул. „Патриарх Евтимий”;
Извършен е ремонт на Пенсионерски клуб в с. Зверино на стойност 17836 лв.;
Подменена е дограмата на Пенсионерски клуб в гр. Мездра на ул. „Патриарх
Евтимий” на стойност 1700 лв.;
Назначени 4 лица с увреждания по Програма „Обучение и заетост“.
3.3. Бюро за социални услуги /БСУ/
През 2016 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
„Обучение и заетост на младите хора“ е осигурена заетост в рамките на 6 месеца на 95
младежи до 29 г.; съдействие в БСУ са потърсили 441 лица, а на 2 057 е предоставена
хуманитарна помощ.
През 2017 г. услуги са потърсили 218 лица, а на 1251 лица е предоставена
хуманитарна помощ;
През 2018г. са консултирани 408 лица, а на 1160 лица е предоставена хуманитарна
помощ;
През годините са осигурявани и друг вид социални услуги – цепене на дърва,
почистване на комини, ел. и ВиК услуги.
3.4. Обществена трапезария
Тази дейност се оказа жизнено необходима за голям кръг наши съграждани.
Капацитетът от 90 потребители-лица и семейства в крайна нужда, е винаги пълен.
2016 г. – Започва реализация на социална услуга „Обществена трапезария“ чрез
проект „Осигуряване на топъл обяд в община Мездра“ - срок до 31.12.2019г. на
стойност 219 354.30 лв.
2019г. – Получени хранителни продукти от Българска хранителна банка за
потребителите на ДСП, ДСХ и обществена трапезария на стойност 9764.16 лв.
3.5. Дом за стари хора – Мездра
Домът предоставя социални услуги на 20 лица в пенсионна възраст. Разполага
с необходимото оборудване и обзавеждане, осигурени с бюджетни и дарителски
средства. Тази услуга става все по-необходима и търсена. Потребителите получават
грижи и внимание. С извършеният през 2019г. текущ ремонт и организираните
разнообразни прояви, домът е желано място и за служители, и за възрастни хора.
Подпомагаме активно организационно и технически Клубовете на пенсионера
и Клубовете на инвалида и затова дейността им е многостранна, а проявите –
интересни и очаквани.
Статистиката показва следното:
1. Информации и устни консултации по въпроси, касаещи хората с
увреждания – 4 379 бр;
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2. Информации и консултации по телефона – 7 512 бр.;
3. Помощ при съставяне на документи за социална оценка или
винетни стикери – 2 834бр.;
4. Обслужени лица по чл. 53 от ППЗИХУ за еднократни целеви
помощи по 50.00 лв. веднъж годишно – 601 бр.;
5. Беседи с хора с увреждания /ХУ/– 4 бр. за 137 лица;
6. Участия в състезания за ХУ в Национален мащаб – 9 бр. за 93
лица;
7. Организирани тържества за ХУ – 13 бр. за 676 лица;
8. Организирани пътувания в страната и чужбина – 49 бр. за 1493
лица.
3.6. Инициативи на БЧК Мездра и външни дарения:
2016 г.
- В кампанията „Великден за всички” на възрастните хора от общината
са раздадени 400 бр. бутилки „Кока кола” и 840 бр. кутии натурален сок,
а на домуващите в Дома за стари хора – 10 л натурален сок;
- На 1120 бенефициенти са раздадени 15 453 кг /19 386 бр. пакети/
хранителни продукти. На втори транш са раздадени на 937 бенефициенти
13 717 кг /25 299 бр. пакети/ хранителни продукти;
- От дарителското дружество „Искри на надеждата” гр. Ауе, Германия
живущите в Дома за стари хора получиха като дарение хранителни
продукти, постелъчен инвентар, хигиенни, почистващи и санитарни
препарати на стойност 4 200 лв.
2017 г.
- Съвместно с Областен съвет на БЧК е осигурен топъл обяд за
ученици от социално слаби семейства в ПГ по МСС /на 60 ученици обяд
за 60 дни/.
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- Събиране на средства от Приятели на БМЧК в Мездра и Зверино за
детско отделение на МБАЛ – закупен монитор за 1550 лв.
- Дарителска акция „Облечи се“… на Илинден / предоставяне дрехи
на нуждаещи се/.
- На 1251 бенефициенти са раздадени 48 065 кг хранителни продукти
– общо 66 303 пакета.

2018 г.
- Раздадени дарения от Фондация „Проект Северозапад“, получена
хуманитарна помощ от гр. Сандански и дарения от ЧОУ „Д-р П. Берон“ –
София;
- На 1160 души е раздадена хуманитарна помощ – 31 120 бр. пакети.;
- Великденски подаръци на социално слаби хора от селата от ЧОУ „Д-р
П. Берон“ – София;
- Включване в трансграничен проект „България, Румъния и Сърбия –
„Поход срещу диабета“;
- Подпомагане на абитуриенти – сираци и полусираци със средства от
благотворителни акции;
3.7. Иновативни социални услуги
2016 г. По проект на Сдружение „Жарава“ – „Социално включване на хора
с увреждания“ участват 10 доброволци – обучение в приложни художествени
умения, предприемачество и инициативност;
-Изпълнява се проект по програма „Деца и младежи в риск“ в детските
градини;
-Организиране на лятна академия „Патиланци“- инициативата е на
ОЦСДУ и фондация „Мисия“.
2016г. , 2017 г. и 2018 г.-доброволци дървосекачи от IT-сектора помагаха
на възрастни хора в селата.
2018-2019г. Реализирана е нова социална услуга – „Кризисен център“.
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4. ОСИГУРЯВАНЕ НА
ДОСТЪПНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Информацията за тежкото финансово и организационно състояние на
МБАЛ „Христо Ботев” във Враца поставя още по-настойчиво въпроса за
стабилизиране на здравните заведения в нашия град. В общинската болница
МБАЛ – Мездра функционират всички необходими лаборатории и отделения.
Диагностично-консултативният
блок
включва
клинична
и
микробиологична лаборатория и отделения по образна диагностика и
клинична патология. Стационарът е с 82 легла, в това число 6 интензивни
и 76 за активно лечение. Отделенията по вътрешни болести, акушерство
и гинекология, хирургия, нервни болести и анестезиология и интензивно
лечение имат II ниво на компетентност, а отделението по педиатрия – I ниво.
Тези данни са показателни за професионализма на нашите медици. Въпреки
недалновидната национална политика по отношение на общинските болници,
зле прикритата централизация на здравеопазването и административното
ограничаване на конкуренцията, МБАЛ – Мездра осъществява ефективна
дейност и е важен регионален фактор в здравната система. В болницата е
създадена система за непрекъснат 24-часов прием на пациенти.
През 2017г. с общински средства и спечелено финансиране по проект
„Красива България” направихме ремонт на покрива, боядисахме фасадата и
асфалтирахме паркинга пред болницата.

В началото на 2018 г. Общината подпомогна финансово болницата с 80
000 лв. От 2019 г. МБАЛ „Мездра” е в процес на финансова стабилизация.
Към 30 юни 2019г. задълженията към доставчици са намалени с над 100 хил.
лв. и са в размер на 168 000 лв. Започна и възстановяване на безлихвения
заем към общината.
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Поддържането на здравните кабинети в малките населени места е
практически грижа на Общината. Ползването на тази база е предоставена на
общопрактикуващите лекари срещу символичен наем.
Важно място в здравната карта на Общината заема и „Специализираната
болница за продължително лечение и рехабилитация по вътрешни болести
– Мездра” ЕООД. Тя е лечебно заведение с междуобластни функции и с
предмет на дейност: диагностика, лечение, физиотерапия и рехабилитация
на хронични и остри заболявания. Болницата разполага с 65 легла.
Усилията на общинското ръководство за търсене на допълнителни
възможности за подобряване на здравното обслужване на населението
бяха материализирани чрез безплатни медицински прегледи, реализирани
с подкрепата на фондация „BCause” и фондация „Направи добро –
Александровска” в следните населени места: Моравица, Руска Бела, Лик,
Ослен Криводол, Люти дол, Типченица, Ребърково, Върбешница и Крапец.
Друга наша инициатива бе осъществена от фондация „АДРА – България”,
която проведе изследване на костна плътност на над 150 жители на общината.
С цел подобряване на условията на доболнична помощ, подготвихме
проект, с който кандидатствахме два пъти пред програма „Красива България”.
В проекта бяха заложени мерки за подобряване на енергийната ефективност на
сградата на поликлиниката. Текущото поддържане на сградата осъществяваме
чрез ОП „Чистота”. В началото на 2019г. продължиха усилията ни в тази
посока с извършването на ремонти на кабинети и коридори.
Ежегодно общината
подпомага финансово лечението на наши
съграждани, изпаднали в нужда. При всеки отделен конкретен случай сме
участвали активно в дарителски кампании, целящи събирането на средства.
Своевременно подпомагаме родителите на новородени в общината деца със
суми в размер на 350 лв. Средствата, осигурени за тези дейности по години,
са както следва:
Година

Помощ за
лечение

Еднократна
помощ за
новородени

Други помощи

Всичко

2016

3 000

49 350

2 994

55 344

2017

4 765

30 050

300

35 115

2018

5 000

21 750

26 750

30.06.2019

7 480

12 400

19 880
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5. ОБРАЗОВАНИЕТО
– НАЙ-ЦЕННАТА ИНВЕСТИЦИЯ
Отношението, грижата и отговорностите на общината към образователната
система намира израз в: справедливо разпределение на средствата и
гарантиране на равен достъп и условия за всяко дете и ученик, подобряване
на материално-техническата база, съдействие на педагогическите колективи
в усилията им за превръщането на учебните заведения в любима територия
на всички.
5.1. Ремонт и поддръжка на материалната база
Изпълнените мерки за енергийна ефективност през 2017г. и 2018г. в
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ОУ „Христо Ботев”, СУ „Иван Вазов”, ДГ
„Слънчице” и ДГ „Мир” дават възможност за намаляване на разходите за
отопление и климатизация и подобряват комфорта в учебните заведения.

2016 г. - Обновена база на ОУ „Васил Кънчов“ в с. Моравица – извършени
ремонти и монтирани климатици;
2017 г. - Ремонт на СУ „Св. Кл. Охридски“ – с. Зверино за над 130 000
лв.;
2018 г. - Изграждане на съвременна спортна площадка в двора на
училището в с. Зверино;
- Обновяване на филиала на ДГ „Детелина” в с. Брусен – сменена дограма,
доставени нови легла, изградена нова отоплителна инсталация и нов котел;
- Изградено игрище за мини футбол в ДГ „Мир”
5.2. Транспортиране на децата и учениците до и от учебните
заведения.
Осигурен е безплатен транспорт, а от 2017 г., 2018 г. и 2019 г.- Пътуват
безплатно и учениците над 16 години.
5.3. Подпомагане на деца и ученици от финансово затруднени
семейства;
2017г. и 2018 г. - дарения на ученически пособия за всички учебни
заведения;
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2017 г. - За ПГ „Алеко Константинов“ и СУ „Иван Вазов“ са осигурени
по 25 нови преносими компютри чрез фондация „B Cause“ на обща стойност
25 000 лв.
2018 г. - Дарения от фондация „B Cause“ за детските градини;
– Дарения за Коледа от фондация „АДРА“ за 323 деца и ученици от
социално слаби семейства.
5.4. Стипендии и парични награди за талантливи деца по повод
Деня на славянската писменост и култура
Година

Стипендии

Индивидуални награди

2016

47 272 лв.

4 330 лв.

2017

39 451 лв.

4 965 лв.

2018

52 630 лв.

4 940 лв.

2019

32 905 лв.

5 130 лв.

5.5. Изпълнен проект „Заедно можем повече“ – за подобряване
благосъстоянието на децата в риск на територията на общината.
5.6. СУ „Св. Климент Охридски“ – с. Зверино – придобива статут
на Защитено училище.
5.7. Безплатен достъп до интернет във всички градски училища.
5.8. Център за подкрепа за личностно развитие /ЦПРЛ/

Талантливите деца и ученици от Центъра се включват във всеки празник
и тържество, организирано от общината. Само от участията си на регионално
и международно ниво през 2018г. имат спечелени 19 първи, 6 втори и 3 трети
места.
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5.9.
Проект „Многообразие без граници за децата от Община
Мездра“
2016-2018 г. проект по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“,
с обхват 388 деца от детските градини в града, от които 40% от малцинствени
групи. Безвъзмездно финансово подпомагане - 267 250 лв.
5.10. Вложени в образованието средства от общинския бюджет
2016 г. – 5 363 391 лв.
2017 г. – 5 818 905 лв.
2018 г. – 6 288 411 лв.
2019 г. – 7 519 000 лв.
5.11. Поевтиняване таксите за детски градини
От 2018г. осигурихме безплатно посещение на децата в яслените групи
на детските градини;
2016-2019 г. – Подпомагаме младите семейства чрез поддържане нисък
размер на таксите за посещаване на детска градина. С общински средства се
покрива разликата между събрани такси и направени разходи за издръжка на
ДГ.
Година

Разход издръжка

Събрани такси

Покрита разлика

2016

512 984

119 971

393 013

2017

327 523

117 275

210 248

2018

343 090

100 529

242 561

30.06.2019

184 100

50 685

133 415

5.12. Лятно детско обучение за четвъртокласници към МКБППМН
– 2018 и 2019 г.
5.13. Програма BG 06 „Деца и младежи в риск“ – 2016-2017 г.
5.14. Работа по проект „Твоят час“ в 6 училища в града и общината
– от 2017 г. с включване на 822 ученици годишно.
5.15. Обвързване с професионалната подготовка с нуждите на
местния бизнес:
-2018/2019 учебна година- ПГ по МСС – паралелки за подготовка на
кадри за нуждите на железопътния транспорт и електрониката;
-ПГ „Алеко Константинов“ – Ресторантьорство и кетъринг;
2019/2020 учебна година- предлаган прием:
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- ПГ по МСС – специалности „Локомотиви и вагони“, „Електро
обзавеждане на жп техника“, „Автотранспортна техника“.
- ПГ „Алеко Константинов“ – специалности „Готвач“, „Кетъринг“ и
„Администратор в хотелиерството“;
- СУ „Иван Вазов“ Мездра – „Съдебна администрация“, „Електронна
търговия“;
- СУ „Св. Кл. Охридски“ – с. Зверино – профил „Предприемачески“.
5.16. Политики и подходи за осигуряване на подкрепа на личностното
развитие на децата в ДГ
2019 г.– Откриване на сензорна стая „Усмивка под дъгата“;
– Форум „Уникални заедно“
5.17. Панорама на образованието
Провежда се от 2015 година и представя възможностите за избор на
училище /професия/ след 7- клас.
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5.18. Подготвен проект за изграждане на учебен ресторант
5.19. Придобиване в собственост
- 2016 г. – община Мездра е собственик на близо 6 дка земя в къмпинг
„Добруджа“, Шабла (бивш ученически лагер);
- 2017 г. – придобиване в собственост сградата на училището в с. Лик

6. РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА, СПОРТА И ТУРИЗМА
Поддържаме авторитета и силата на традиционните празници на културата
„Мездра – май” с включването на разнообразни и интересни участници и
прояви. Два пъти през отчетния период през 2016г. и 2019г. Мездра бе
домакин на Празниците на Искърското дефиле, които провеждаме съвместно
с общините Своге и Нови Искър.
Спазвайки културния, исторически и духовен календар, положихме
максимални усилия за влагане на повече емоция и смисъл в традиционните
чествания и празници, организирани от общината. Средногодишно те бяха 20
на брой. За да обогатим духовния живот на нашите съграждани и създадем
повече възможности за положителни емоции и добро настроение, поставихме
началото на нови празнични дни. Всяка година на 17 септември празникът „С
вяра, надежда и любов за Мездра” изпълва централния площад „България” с
ентусиазирани участници и гости.

Зимният празник „Мездра – бяла, румена, засмяна” вече няколко години
носи радост и удоволствие на децата и учениците.
Никулденската курбан чорба и честванията на този ден са вече чакан и
обичан ритуал.
През 2018г. и 2019г. успяхме да изненадаме приятно всички жители
и гости на града с новата форма и съдържание на празника „Магията на
Мездра”. В началото на месец май съчетахме панаир, атракции, ресторант
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на открито и фестивална сцена, които дълго ще се помнят. Деца, самодейци
и професионалисти показаха творческите си възможности и създадоха
невероятно настроение. Жителите, посетителите и гостите на Мездра се
потопиха в невероятна празнична атмосфера.

6.1. Стимулиране дейността на читалищата с бюджетни средства
Осигурен е ръководител на 5 творчески колектива със средства на
общината. Поети са разходите за счетоводно обслужване и за обезщетения
при пенсиониране на читалищни дейци. Осигурени са по минимум 2 000 лв.
годишно за транспортни разходи на колективи.

Година

Средства за
Предоставени
дофинансиране
средства за
на държавна
държавна дейност дейност с местни
/лв./
приходи
/лв./

Ремонт на
читалища
/лв./

2016

254 880

2 000

2017

262 800

9 000

2018

301 500

29 240

15 504

30.06.2019

197 572

4 657

11 113

Ремонт – читалища:
2017 г. – Сградата на читалището в с. Г. Кремена;
– Одобрен проект за ремонт на читалището в Мездра на стойност 383
660 лв./ финансиране по ПРСР/.
2018 г. – Изпълнен ремонт на покривите на читалищата в селата Люти
брод, Дърманци, Руска Бела, Боденец, Зверино;
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– Предоставяне 20 хил. лв. за ремонт на читалището в с. Зверино.
2019 г. – Осигурени средства за ремонти в размер на над 20 000 лв. за
читалищата в селата Люти брод, Ребърково, Типченица.
Нова културна инициатива „Златна сватба“- 2018 г.
По интересен и вълнуващ за участниците начин върнахме времето 50
години назад и стоплихме сърцата на всички.
През 2018 г. със стилно тържество и признателност към труда на бивши
и настоящи общински служители чествахме 120 години община Мездра –
„Наш дом – наше бъдеще“.

6.2. Развитие на спорта
Поддържаният в перфектно състояние градски стадион, ремонта и
обновяването на изкуствения терен, безплатното използване на всички
спортни терени и бази са стимул за спортуване на малки и големи.
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С П РА В К А
ЗА РАЗХОДЕНИТЕ СРЕДСТВА ПО СПОРТНИЯ КАЛЕНДАР И СУБСИДИИ
НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ ЗА ПЕРИОДА 31.12.2016Г.-30.06.2019 Г.
Година

Спортен календар

Субсидии
спортни клубове

2016

30 204

43 500

2017

27 979

53 536

2018

33 385

88 932

30.06.2019

9 927

65 608

- Традиционни спортни прояви през отчетния период:
*Ученически игри;
*Републикански шосеен пробег „3-ти март“;
*Открит футболен турнир на малки вратички за фирмени, квартални и
селски отбори;
*Градско първенство по класически шах за ученици;
*Градско първенство по художествена гимнастика за детските градини;
*Лекоатлетически турнир за деца 1-4 клас;
*Градско първенство по худ. гимнастика за деца 7-14 години;
*Плувен курс за ученици 1-8 клас;
*Общински турнир по тенис на маса;
*Футболен турнир за деца „Семко Горанов“;
*Международен турнир по худ. гимнастика „Коледни звездички“.
*Коледен турнир по шахмат;
*Лекоатлетически зимен пробег „Крета рън“
6.3. Разширяване дейността на АК „Калето“
С възстановяването, поддържането и разширяването на дейността на АК
„Калето”, Мездра има свой атрактивен туристически обект. Разположен на
входа на града, лесно достъпен и видим от главен път Е-79, той привлича
все повече туристи. С организираните фестивали, изложби и концерти,
комплексът се превръща във важен културен център със специфична енергия
и привлекателна сила, в място за почивка и отмора.
Към енергията от хилядолетното човешко присъствие там прибавяме с
днешна дата чувства и емоции, породени от интересни събития.
Обектът се поддържа от общината с грижата на добър стопанин, а
материалната база се разширява. Изгради се нова атракция: дървен мост със
средновековна конструкция, разшири се и се обнови езерото с рибки и водни
лилии. Направи се ограда от страната на улицата.
С идея за развитието на туризма в общината се организираха и проведоха:
2016 г.
Включване на АК „Калето“ в 100-те национални туристически обекта;
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Традиционни „Дионисиеви празници“;
Уъркшоп по изобразително изкуство;
Фестивал на средновековните традиции, бит и култура
2017 г.
Изложба “Българите през Ранното Средновековие“;
Проведени традиционните Дионисиеви празници;
Първо участие на МТИ – Културен туризъм ВеликоТърново.
Трето издание на традиционния фестивал на средновековните традиции,
бит и култура „Калето Мездра 2017“ с международно участие;
Участие на международна конференция на тема „Праисторическите
проучвания в светлината на съвременните открития в Югоизточна Европа” в
гр.Русе;
Присъединяване на АК „Калето“, природен феномен „Ритлите“ и
Черепишки манастир към платформата „iLoveBulgaria“;
Включване в Европейските дни на наследството /ЕДЕН/- съвместна
инициатива на Съвета на Европа и Европейскиясъюз; осигурен свободен
достъп до АК „Калето“ и църквата „Св. Никола“ в с. Царевец;
Среща на делегации от Румъния, Сърбия и България по Инициативата
„ROSEB” в Община Мездра;
Спечелено второ място в конкурса за избор на нови ЕДЕН дестинации по
проект „Културно-туристически ЕДЕН дестинации в България”;
Откриване на благотворителна изложба “Детски свят” в АК „Калето“.
2018 г.
Честване на Дионисиеви празници;
Фестивал на средновековните традиции, бит и култура;
Живопис за най-малките „Калето през зимата”;
Изработка на коледна украса;
Запалена елхата в Археологическия комплекс;
Изработени коледни сурвачки;
Редовно предлагане на електрическите велосипеди на граждани и
туристи;
Създадена организация за провеждане на сватбени тържества и
фотосесии.
2019 г.
Поддържане на хигиена , обработка на тревните площи - поливане,
торене, косене и добро състояние за отмора и забавление;
Обработване с препарат тревата по крепостните стени;
Почистени храстите от северната и югозападната страна;
Обработени с безир всички дървени огради и макети на старинни оръдия;
Извършен освежителен ремонт на 3 от помещенията;
Възстановено електрическото захранване и извършен текущ ремонт на
осветителните тела;
Засадени допълнително храсти;
Изпълнен успешно проект „Добре дошли в Средновековието”
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АК „Калето” за период от 4 дни /от 16 до 20 май/ се превърна в истинска
средновековна крепост, оживена от присъствието на повече от 2000 души.
Имаше звън на оръжие от проведени битки, разкошни тоалети и танци,
специфични за времето храна и напитки. Имаше блясък в очите на всички
посетители, усетили атмосферата и емоцията на събитието. В материално
изражение общината получи в изпълнение на този проект: мощна озвучителна
система, 85-инчов телевизор, копирна машина, оборудвана с всичко
необходимо юрта, пет комплекта средновековни костюми и 75 броя пейки.

7. ПРОБЛЕМИ ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА
ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
7.1. Определящ /лимитиращ/ фактор за изпълнение на голяма част от
намеренията, програмните задачи и очакванията на хората е финансовото
състояние на общината.
За кратък период от време трябваше ударно да бъдат разплатени
огромни по размер стари задължения. При структурирането на разходната
част от бюджетите през годините не позволихме финансовият недостиг
да се отрази на основните функции и дейности на общината. Напротив,
постигнахме стабилизация и надграждане. В инфраструктурно отношение
обаче с възстановените на кредитни институции и фирми средства можехме
да извършим основен ремонт на минимум 120 улици.
7.2. Кадрово обезпечаване на администрацията и всички съпътстващи
дейности
При ниските нива на възнагражденията в общинските администрации
и социалната сфера все по-трудно става привличането и задържането на
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млади специалисти. Огромен по обем работа, обработката на лавина от
документация, обслужването на граждани и потребители се извършва от
хора, които са приели присъствието си в общинските структури по-скоро
като кауза, отколкото като място за получаване на доходи и осигуряване на
стандарт на живот.
7.3. Яростна съпротива на физически лица и фирми, на които достъпът
до общински средства и активи беше ограничен в рамките на закона
Новата общинска политика за оптимизиране на разходите, защита на
интересите на общността и търсене на оптимални решения за всяка дейност
предизвика незабавни ответни реакции на „ощетените”:
- Формално участие на фирми в обществени поръчки за избор на
изпълнител;
- Обжалване решенията по проведените обществени поръчки;
- Завеждане на съдебни дела;
- Писане на доноси и клевети до всички възможни институции;
- Последователна и целенасочена медийна политика на формиране на
негативно отношение;
- Тиражиране на лъжи и фалшиви новини;
- Безумни коментари и оценки в социалните мрежи.
7.4. Бавно, мудно, а понякога и непрофесионално отношение на
служители от държавната администрация във връзка с представени проекти
и предложения
Няма сила, която да накара някои чиновници да отговорят или да изпълнят
в срок задълженията си. Резултатът е негативен за общините. Чака се месеци
и години одобрение, верифициране на разходи, възстановяване на средства.
7.5. Организационни и технически проблеми с изпълнителите на
обществени поръчки
Многократно променян, Законът за обществените поръчки /ЗОП/
и в актуалния си вариант не защитава на 100% интереса на възложителя.
Качественото и в срок изпълнение на поръчката до голяма степен е въпрос на
късмет при избор на изпълнител. Не са редки случаите, в които фирми са се
специализирали в перфектната подготовка на документацията си за участие
в процедурите, печелят ги, но нямат практически капацитет, възможности и
желание за коректно изпълнение.
7.6. Негативно влияние на лични и политически амбиции
Успешното управление на една община е функция на доброто
взаимодействие между кмет и общински съвет. В информационния свят,
в който живеем, не е трудно за гражданите да оценят кой в каква степен
изпълнява положената в началото на мандата клетва за защита интересите
на общността. За период от три години в община Мездра имаше мнозинство,
което категорично отстояваше принципни позиции по важните въпроси.
От края на 2018г. в ОбС се формира крехко мнозинство от 11 съветници,
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което прие някои спорни в стратегическо отношение решения. Опитите за
реализиране на лични и политически амбиции на местно ниво забавиха и
попречиха на решаването на важни общински задачи:
- Неприемането от ОбС на решение за получаване на дългосрочен
нисколихвен кредит лиши общината от оборотни средства и средства за
капиталови разходи в размер на 1 689 000 лв;
- Саботиран бе проект за изпълнение на мерки за енергийна ефективност
и обновяване на Дома на железничаря на стойност 773 542 лв.
7.7. Проблемът „Изграждане на многофункционална зала”
Поради големия обществен интерес към изграждане на залата и
съмненията за некоректни действия при двата етапа от нейното изграждане,
сигнализирахме прокуратурата за предприемане на действия по компетентност.
Категоричното становище на проверяващите от Агенцията за държавна
финансова инспекция и Районна прокуратура за извършени нарушения:
съставен акт за начет срещу фирмата-изпълнител и инвеститорския контрол,
съставени актове на длъжностни лица /бивши кметове/ и изпращане на
преписката в Специализираната прокуратура в София до този момент не
решиха този проблем. Разследването продължава вече повече от две години.
Общината по предписание на АДФИ води дела с изпълнителя за суми
над 1 620 000 лв. В крайна сметка съдебните решения, обективни или не,
справедливи или не, касаят съдбата и парите на няколко души. Съмненията
и проблемите около избора на мястото за строеж, геоложките данни и
значимостта на този проект касаят хората от цялата община. Продължаването
на изграждането на залата е въпрос на проектантска смелост и огромен
финансов ресурс.
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Уважаеми съграждани,
Безпристрастният прочит на отчета за изпълнение на Програмата за
управление на община Мездра за мандат 2015-2019г. ще ви даде възможност
да формирате собствено мнение и дадете оценка на извършеното.
Декларирам, че като кмет на общината използвах в пълна степен опита,
капацитета, силите и енергията, с които разполагахме аз и всички служители
и работници в обществения сектор за:
- преодоляване на финансовата криза;
- стабилизиране на общинските финанси;
- опазване и подобряване състоянието на общинската собственост;
- справедливо разпределение на наличните ресурси;
- въвеждане на ред и дисциплина в работата на всички структури;
- приоритетно решаване на най-важните инфраструктурни проблеми;
- грижа и внимание към хората, изпаднали в нужда;
- организиране на тържества и мероприятия, които да сплотяват и повдигат
духа и самочувствието на всички.
И най-важното:
Не допуснахме проблемите, негативните реакции, злобата и завистта да
ни смачкат и отчаят.
Борихме се и успяхме в трудна обстановка да постигнем впечатляващи
резултати. И ако всички отворим очите си за доброто, непременно ще го
видим. Ще се зарадваме и на чуждите, и на собствените си успехи.
С уважение към всички,
С вяра и надежда,
инж. Генади Събков
Кмет на община Мездра
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С Вяра,
Надежда
и Любов
за община
Мездра

