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Уважаеми съграждани,
С гордост и удовлетворение представям пред вас отчета за 

изпълнение на Програмата за управление на Община Мездра 
за 2018г.

Моля всички наши съграждани, които обичат родния край 
и искрено се вълнуват от това какво, как и защо се е случило 
през изминалата година в общинската сграда, по улиците и 
площадите, в училищата и детските градини, на спортните 
терени, в здравните кабинети и социалните служби, да 
отделят малко време и да прочетат този отчет. Постарахме 
се в максимално кратък обем да опишем постигнатото 
в основните направления на дейност. Надявам се този 
отчет да бъде прочетен от максимално голям брой от хора, 
включително и от тези, които упорито се противопоставяха 
и пречеха, от тези, които неспирно злословеха и бълваха 
фалшиви новини, и злостни коментари, от тези, които 
са изключително ангажирани и нямат време да следят 
обществените отношения, от тези, за които няма по-важни 
неща от телевизора и хладилника. Защото, когато фактите 
говорят, и боговете мълчат!

Мили хора, зная че всеки от нас има своите тревоги, 
трудности и проблеми, че напрегнатият и динамичен 
живот се опитва да ни изнерви и озлоби, но ние, българите, 
сме древен и силен народ. И ако бъдем малко по-добри 
и толерантни един към друг, ако можем да оценим и да се 
зарадваме на чуждите успехи като на свои, сигурно ще живеем 
по-щастливо. Това все някога ще се случи. А докато чакаме, 
за да ускорим този процес, ние, служителите от общинската 
администрация в Мездра, ще продължим и през настоящата 
година да работим на максимални обороти, за да решаваме 
инфраструктурни проблеми, да поддържаме общинската 
собственост, да се грижим за чистотата и за зелените 
площи, да полагаме максимални грижи за образованието, 
здравеопазването, спорта и културата, да търсим път и 
възможност за подпомагане на всеки наш съгражданин. 
Избрали сме доброволно този път и вярата, че не сме сами 



както и усещането за подкрепа и доверие ни дават сили и 
енергия да продължим и заедно да направим община Мездра 
уютно и приятно място за живот на добри, силни и достойни 
хора.

Финансови резултати за отчетния период
Реализираните приходи в бюджета на общината за 2018 

г. са в размер на 14 584 197 лв., при 12 736 310 лв. за 2017г. и 
10 663 678 лв. за 2016г. Постигнатият забележителен ръст в 
приходите ни даде възможност да обезпечим финансово 
всички направления на дейност и да изпълним коректно 
поетите ангажименти към второстепенните разпоредители с 
бюджет: училища, детски градини, читалища,  ОП „Чистота”, 
социалния комплекс и да реализираме планираната културна, 
спортна и социална програма в пълен обем.

2018 г. приключихме с 44 975 лв. неразплатени разходи и то 
само в общинска администрация. Осигурихме необходимите 
средства и за поредна година всички бюджетни звена отчетоха 
нулеви задължения. 

Правилно планираните приходи, стриктното следене на 
разходите и строгата финансова дисциплина са в основата на 
постигнатите отлични резултати. 1 504 444 лв. е преходния 
остатък в края на годината. С тези средства сме в състояние 
да разплащаме целевите разходи в началото на 2019 г. и да 
покрием част от недостига в местни дейности, формиран 
от ударното изплащане на кредит към Министерството на 
финансите от 1 689 000 лв. Преходният остатък за разплащане 
на разходи – местна дейност е 7 232 лв.

Управленският мандат 2015-2019г. се оказа изключително 
успешен за общинските финанси. Период на стабилизация и 
излизане от блатото на задълженията, огромните просрочия 
и хаоса в разплащанията. Цената, която платихме за новия 
имидж на общината пред МФ и всички фирми и структури, 
с които имаме взаимоотношения, бе изключително висока. 
Изплатени до края на януари 2019 г. са 6 000 000 лв. стари 
задължения от предишното общинско управление и заложени 



в бюджета за 2019г. още 550 000 лв. за погасяване на заем 
от фонд „Флаг”, взет през 2014 г. За три години успяхме да 
извадим общината от тежката криза и не просто да оцелеем, 
а да осигурим видим и осезаем напредък. Изпълнената 
инвестиционна програма, реализираните проекти с външно 
финансиране, грижата за общинските обекти, поддържането 
на чистотата и обществените територии говорят категорично 
за новото ангажиращо и отговорно отношение и поведение 
към проблемите на общността и към всеки наш съгражданин.

 Гордост за общинските служители, строителите 
и гражданите е изпълнената инвестиционна програма в 
община Мездра за 2018 г. на обща стойност от 8 317 197 лв., 
разпределени по обекти както следва:

Санирани блокове по НПЕЕ – 7 бр.

№ Адрес Разплаени 
средства

1 Блок „Сердика “, гр. Мездра,  
ул. „Сердика “№ 2

405 251

2 Блок 2, гр. Мездра,  
ул. „Петко Каравелов “№ 1

646 363

3 Блок 6, гр. Мездра,  
ул. „Св. П. Евтимий “№ 33

900 544

4 Блок 5, гр. Мездра, ул. „Пейо 
Яворов “№ 6

729 222

5 Блок „Леденик “4, гр. Мездра, 
ул. „Индустриална “№17, 21

474 933

6 Блок „Леденик“ 2, гр. Мездра, 
ул. „Христо Ботев“ № 80

225 392

7 Блок „Леденик“ 1, гр. Мездра, 
ул. „Христо Ботев“  № 66-68,

636 077

ОБЩО: 4 017 782



Блок „Сердика”, гр. Мездра, ул. „Сердика“ №2

Блок „Леденик“ 1, гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“  № 66-68



 2. Изпълнени мерки по енергийна ефективност на 
обществени сгради, многофамилни къщи и блокове

№ Сгради с въведени мерки за енергийна 
ефективност стойност

1 Социален комплекс
/бившата сграда на АПК/ 288 565

2 Сградата на общинската администрация, 
Ул. Христо Ботев №27 1 059 946

3 ОУ “Св.св. Кирил и Методий” – Мездра 104 468
 4 СУ “Иван Вазов” – Мездра 149 520
 5 ОУ “Христо Ботев” – Мездра 430 595
6 ДГ “Слънчице” – Мездра 100 474
7 ДГ „Мир” – Мездра 68 537
8 СС “Арда”, ул. “Янко Сакъзов” № 58 135 251
9 СС “Стил 2016”, ул. “Янко Сакъзов” 54-56 109 179
10 СС “Май-78”, ул. “Първи май” 28-28а 59 752

11 СС “Славейков 2016”, ул. “Христо Смирненски” 2; 
ул. “П. Р. Славейков” 10 85 385

12 СС “Леденика”, ул. “Оборище” 17 137 992

13 СС “Вики 2016” , ул. “Св.св.Кирил и Методий” 59-
59 А 34 882

14 СС “Шипка”, ул. “Шипка” 35-37 104343
15 СС “Стенли”, ул. “Косматица” № 18 40 555
16 СС “Лилия-2016”, ул. “Бузлуджа” № 13 35 701
17 СС “КМ-58”, ул. “Св. св. Кирил и Методий” № 58 50 217
18  СС “Шипка”, ул. “Шипка” № 11 33 847
 19 СС “Миша”, ул. “Мургаш” № 10 48 081
20 СС “ДБ-14”, ул. “Димитър Благоев” № 14 29 408
21 СС “Стара планина 1” , ул. “Стара планина” № 1 28089
22 СС “Топло”, ул. “Димитър Благоев” № 11 70 550

23 СС “Сиракова-Христов” ул. “Александър 
Стамболийски” № 60 31 372

24 СС “Роска-2016”, ул. “Димитър Благоев” № 7 21 756
ОБЩО: 3 258 465



 3.Изпълнени инвестиции с целеви средства

№ ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ 
РАЗХОДИ стойност

1 Закупуване на сървър 9 780
2 Закупуване на дисков масив 8 739
3 Закупуване на твърди дискове за сървър 2 169
 4 Закупуване на лекотоварен автомобил ДСП 8 000

 5 Закупуване на високо проходим автомобил с 
товарен отсек 15 000

6 Закупуване на газов котел  ДСП 2 760
7 Закупуване на мотометачна машина 53 733
8 Закупуване на пароструйка 4 800
9 Закупуване на храсторез 3 бр. 3 453
10 Закупуване на кастрачка 1 332
11 Закупуване на дробилка 51 588
12 Закупуване на видеосуич 1 959
13 Закупуване на видеокамери - 2 бр. 1 499
14 Закупуване на WEB presenter 917
15 Закупуване на преносим компютър 1 238
16 Ремонт  на  улици в зоната на къстовище  с. Брусен 19 793
17   Ремонт на ул.”Малчика”в  с. Оселна 57 617
18   Ремонт на ул. “Опълченска” в с. Лик 39 890
 19   Ремонт на ул. “Кацарска махала” в с. Люти дол 11 053
20   Ремонт на път Мездра - Брусен 28 391
21 Кондензен газов котел ДГ “Детелина” 2 760
22 Котел на пелети ДГ “Детелена” база с. Брусен 5 401

23 Ремонт на ул. “Генерал Столетов” в с. Ослен 
Криводол 35 432

24 Ремонт на ул. “Васил Коларов” в с. Царевец 42 755
25 Ремонт на площад в с. Зли дол 17 6230



4. Инвестиции със собствени средства – 129 332 лв. – 
мултифункционален камион за нуждите на ОП „Чистота“ и 
извършени ремонти по стопански начин чрез ОП „Чистота“ 
в размер на 37 554 лв



Грижа за пътната настилка и тротоарите



Асфалтиране на улици в града и селата





При изпълнението на основните цели и дейности, 
заложени в Програмата за управление на общината за 2018г., 
постигнахме следните резултати:

1.Осигуряване на заетост, добри условия за 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 безработица в община Мездра е едно от 
най-ниските в Северозападна България. Към 31.12.2018 г. то е 
6,23%. 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.

Макар предложената от общинската администрация 
програма за подпомагане на малкия и среден бизнес да не се 
прие от Общинския съвет, заложените в нея идеи и конкретни 
постановки се изпълняват от началото на управленския 
мандат и най-важното, дават резултати. 

Всички инвестиционни намерения на граждани и 
фирми получаваха своевременна подкрепа и съдействие. 
Количествени показатели за това са:

-Издадени визи за проектиране – 105 бр.;
-Обработени и подготвени за одобрение инвестиционни 

проекти – 87 бр.;
-Издадени разрешения за строеж – 95 бр.;
-Проведени заседания на ЕСУТ – 14 бр.;
-Издадени удостоверения за търговия на открито – 42 бр.;
-Вписани търговски обекти в регистъра – 64 бр.
Със собствени средства приведохме високата част на сградата 

на бизнесинкубатора в използваем вид и предоставяме 
помещения под наем.



Успешно реализирахме на практика идеята за доближаване 
на образованието до нуждите на бизнеса. В ПГ по МСС е 
открита първата паралелка, която подготвя кадри за нуждите 
на БДЖ.

Бяхме активни и използвахме в максимална степен 
програмите за временна заетост и разкрихме над 250 работни 
места:

1. Регионална програма за заетост – 11 работни места на 8 
часа за 6 месеца;

2. НП „Помощ за пенсиониране” – 6 работни места на 8 
часа до 2 години заетост;

3. НП „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания” 
– 4 работни места на 8 часа до 2 години;

4. ОП „РЧР” „Обучение и заетост на младите хора” – 50 
работни места на 8 часа за 6 месеца

5. ОП „РЧР” Програма „Работа” – 30 работни места на 8 
часа за 1 година;

6. ОП „РЧР” „Обучение и заетост на младите хора” 
Компонент 2 „Хора с увреждания” – 5 работни места на 8 часа 
за 2 години;

7. ОП „РЧР” „Обучение и заетост” Компонент 2 „Хора с 
увреждания” – 50 работни места на 8 часа за 2 години;

8. ПМС 332/22.12.2017г. – 39 лични асистента, 26 социални 
асистента и 23 домашни помощници;

9. Фондация „BCause в помощ на благотворителността”:
• 2 домашни помощници на 4 часа за 6 месеца;
• 2 детегледачки на 8 часа за 5 месеца;
10.  Работа по проект „Моят бизнес е моето бъдеще”.

През 2018 г. продължихме процеса на укрепване и развитие 
на ОП „Чистота”. Управленската цел за превръщането му 
в основна структура, която да се грижи и изпълнява всички 
дейности в направления: чистота, озеленяване, улично 
осветление, автотранспорт, поддържане на общински имоти 
и инфракструктура, се изпълнява все по-успешно. Закупените 
през годината: мултифункционален камион, мотометачна 



машина, дробилка, кастрачка, храсторези и пароструйка не 
просто облекчават труда на работещите в предприятието, но 
дават много по-големи възможности за постигане на бързи 
резултати в основните направления на дейност.

С допълнително наети работници по програми за временна 
заетост и сезонни работници увеличихме обема на работа и 
превърнахме общината в по-чисто и уютно място за живот. 
Показателни за подобрената организация на работа на ОП 
„Чистота” са бързината и ефективността, с която се извършва 
снегопочистването в гр. Мездра и почистените банкети на 
общинските пътища, свързващи населените места в общината.

Факт е, че за поредна година ОП „Чистота” приключва 
без неразплатени задължения, с отчетени по-високи обеми 
извършена работа и незначително увеличение на средствата 
за работна заплата. Това е показателно за постигнатата 
организация и ефективност на работа. 

Важна тема в управленската програма е подкрепата 
за земеделските производители. Като администрация се 
стремим да използваме всички възможни законови лостове и 
механизми за облекчаване на процедурите, свързани с отдаване 
под наем и продажба на общински имоти, предоставяне на 
информация и уреждане на търговски взаимоотношения.

Трудовата борса, функционираща в рамките на Социалния 
комплекс, има потенциал за развитие и разширяване 
на обхвата от дейности. Съвместната работа с фондация 
„BСаuse” и АСП не просто осигури заетост на  трудоустроени 
лица, но дава надежда за реално осъществяване на проекта 
за Социално предприятие и повече възможности за хората в 
неравностойно положение.



Подобряване на жизнената 
среда и публичните услуги

При положение, че огромна част от собствените приходи 
се изразходва за погасяване на задължения, формирани от 
предишното управление, шансът за развитие на общинската 
инфраструктура и подобряване на жизнената среда е в 
успешното реализиране на проекти с осигурено външно 
финансиране. 

През 2018 г. започна реализирането на част от разработените 
и обезпечени с договори за финансиране проекти от 2017 г. 
Пет жилищни блока бяха санирани по НПЕЕ. По програма 
„Региони в растеж” мерки за повишаване на енергийната 
ефективност се изпълниха в 34 сгради, а до края на месец 
април 2019 г. ще бъдат завършени още 32 многофамилни 
жилища. През годината успешно приключихме обновяването 
и промяната на отоплителната инсталация и на седем 
обществени сгради. Благодарение на тази програма не само 
обновихме и подобрихме външния вид и облика на града, но 
намалихме разхода на енергия и повишихме качеството на 



атмосферния въздух и условията на живот в града.
Проведохме множество експертни съвети, публични 

обсъждания и пресконференции. Изпълнихме всички 
предписани мероприятия по осигуряване на публичност 
и предоставяне на информация за всичко случващо се в 
общината. Обществените поръчки, които провеждаме, 
са подготвени и проведени в съответствие с изискванията 
на Закона за обществени поръчки. За да осигурим пълна 
прозрачност, ефективност и ефикасност, разчитаме на 
професионализма и знанията на нашите специалисти и 
наетите най-добри в тази сфера външни експерти.

На база идентификация на проблемите в инфраструктурата 
на всяко населено място в общината, насочвахме усилията си 
към възможните пътища за решение и финансиране. Един 
от най-големите ни успехи в тази насока е подписването на 
договор с фонд „Земеделие” и осигуряване на финансиране 
на проекта ни за ремонт на водопроводните мрежи в селата 
Брусен, Долна Кремена, Зверино и Моравица. В момента тече 
сложна процедура за избор на изпълнител на обществената 
поръчка и въпреки невероятните пречки, създавани от 
заинтересовани фирми, в рамките на 2019 г. ще стартира 
реалното изпълнение и на този проект. Пример за това 
колко сериозно те са се заели да пречат на общината при 
изпълнението на големите проекти, са действията им по 
забавяне изпълнението на реконструкцията на уличната 
мрежа в Мездра, за което сме осигурили 1 951 533 лв. и 
реконструкцията на 3-и и 4-и етаж на бившето общежитие на 
гимназията, за което са договорирани 746 340 лв.

Огромен успех за нас е подготовката и спечелване  на 
финансиране на два проекта по програмата за трансгранично 
сътрудничество INTERRREG Румъния – България. 
Благодарение на тях през 2019 г. ще укрепим свлачището на 
пътя преди с. Игнатица за779 385 лв. и ще проведем фестивал 
в АК „Калето” „Добре дошли в Средновековието” /стойност 
на проекта – 470 891 лв./.



По програма „Региони в растеж” подготвихме два проекта 
за осъществяване на мерки за енергийна ефективност. 
Първият проект включва четири жилищни сгради: блок на 
ул. „Христо Ботев” №2, блок на ул. „Христо Ботев” №43, блок 
на ул. „Дунав” №3-5, къща на ул. „Сердика”  и сградата на 
пазара.

Вторият проект цели привеждане на Дома на железничаря 
в използваем вид целогодишно чрез изграждане на 
ефективна отоплителна система.  В началото на м. януари 
2019 г. получихме информация от управляващия орган на 
програмата за успешно класиране по първия проект и отказ 
за оценяване на втория. Явно активната работа на няколко 
общински съветници, подкрепени от областния управител 
да докажат пред ОП „Региони в растеж”, че Домът на 
железничаря не е общинска собственост, дадоха временен 
резултат. Надявам се същите тези хора да намерят други 
външни източници за финансиране на този обект и да дадат 
възможност сградата да се използва по предназначение от 
хората на общината и по този начин да разсеят основателните 
съмнения, че с действията си досега умишлено пречат да се 
случи една добра идея.

Средновековен фестивал в Мездра



Поддържането на общинската собственост и изграждането 
на обекти, за които не можем да намерим външно 
финансиране, възлагаме за изпълнение на нашето 
предприятие ОП „Чистота”. Справката за изпълнените от тях 
дейности е показателна за отговорността и напрежението, с 
което работят.

Асфалтиране:
1. Изкърпване на улици в Мездра и селата Моравица, 

Зверино,  Люти брод, Люти дол, Боденец и Брусен.
2. Изкърпване на общински пътища ІV клас: Люти дол – 

Типченица; Мездра – Руска Бела; Мездра – Върбешница; Враца 
– Горна Кремена; Елисейна – Очин дол; Мездра – Старо село – 
Роман; Мездра – Ослен Криводол; Люти брод – Челопек; Пътя 
към квартал „Габрика”.

Бетон и тротоари: Тротоари на ул. „Дружба”, ул. „Сердика”, 
пред Млечна кухня в гр. Мездра и ул. „Оборище” в с. Зверино; 
Бетониране на улица в с. Върбешница; Паркинг с паркотела 
на ул. “Георги Кирков”; Изработване на регула на улица в с. 
Дърманци; Ремонт на мост в с. Оселна; Ремонт и бетониране 
на улица в с. Старо село; Бетониране подход на улица в с. 
Долна Кремена; Бетониране на пътя към квартал „Габрика”; 
Изработване на бетонови изделия: тротоарни плочки – 2 
260 бр., бордюри – 160 бр.; Бетониране на улица в с. Ослен 
Криводол.

Ремонт на кабинети: Ремонт на кабинети и коридори в 
общинска администрация, както и на кабинети в Център за 
подкрепа за личностно развитие.

Ремонт на покриви: в читалищата в селата Люти брод,  
Дърманци и Руска Бела; на кметствата в Крапец и Боденец; на 
къща-музей „Колката” в с. Люти брод; изолации на покривите 
на: ОДЗ „Слънчице” и кметството в Елисейна; ремонт на 
покриви на бунгала в къмпинг „Мездра” в  Шабла.

Ремонт на дъждоприемни решетки: на улиците “Александър 
Стамболийски”; „Янко Сакъзов” и „Христо Ботев”; облицоване 
на отводнителна канавка в Крапец; изработване на канавка 
при общежитие „Сердика”.



И ако описаните до тук дейности са рутинни, изпълнявани 
и предишни години, то това което направихме през 2018 г. 
по отношение почистването на банкетите на общинските 
пътища, няма аналог през последните 30 години. Със сили и 
средства на ОП „Чистота”, а за някои от обектите с наемане 
на външни изпълнители, преобразихме нашите пътища. 
Особено впечатляващи са резултатите на пътя Върбешница – 
Горна Кремена, Люти дол – Типченица, прилежащата площ 
на пътя в с. Горна Бешовица.

Най-важна задача в инфраструктурно отношение 
е подпомагането на водоснабдителното дружество за 
обезпечаване с вода на населените места в общината. 
Амортизираната водопроводна мрежа и ежедневните аварии 
създават тежки проблеми. Некачествено изпълнени елементи 
на проекта за „Воден цикъл на Враца” създадоха допълнително 
напрежение и трудности в доставянето на вода за Мездра. 
Настойчивостта на общинското ръководство и ангажираната 
техника от „ВиК” ООД Враца решиха и този проблем и за 
града вече може да се подават водни количества до 60 л/сек. 
Оказахме пълно съдействие за обследване на водопровода 
и канализацията в града при извършените предпроектни 

Ремонт на покривана читалището в Лютиброд



проучвания и разчитаме през 2019 г. да започне първия етап на 
реконструкция. Проектът за Мездра включва ремонти на обща 
стойност над 4,5 млн. лв. Надявам се непосилно високата цена на 
водата, която сме принудени да плащаме след реализирането 
на този проект, да бъде оправдана. Инвестициите, които ВиК 
дружеството е направило през 2018 г. в община Мездра, са на 
стойност 379 000 лв. За да се реконструира водопроводната 
мрежа и се гарантира водоподаването във всички населени 
места, са необходими десетки милиони лева.

Основен приоритет в работата на общинското ръководство е 
поддържането на чистотата в населените места. Със закупената 
и поддържана в добро състояние техника и преди всичко с 
новото ниво на организация на работа, успехите не закъсняха. 
Стриктното спазване на графиците за почистване, готовността 
за бърза реакция в извънредни ситуации дадоха видими 
резултати. Никога досега в последните 30 години населените 
места и обществените територии не са били толкова добре 
почистени и поддържани. Въпреки обективните тенденции за 
нарастване количеството на битовите отпадъци, ниското ниво 
на екологично отношение към чистотата като цяло на нашите 
съграждани, успяваме да се справим с тези предизвикателства.  
През 2018 г. са влезли в употреба допълнително: 90 кофи 
тип „Мева”; 21 контейнери тип „Бобър”; 8 четирикубикови 
контейнери. Общото количество твърди битови отпадъци за 
2018 г. е 4 755 т, от тях 2 992 т от Мездра и 1 763 т от селата.

Няма нарушаване на графиците по сметосъбиране и 
сметоизвозване.

Работниците, които поддържат чистотата на централната 
градска част и прилежащите улици, са извършвали: ръчно 
почистване на сняг, метене, почистване на уличната мрежа 
от пясък, отпадъци, трева, листна маса, почистване входно-
изходните артерии и Гробищния парк. След закупуване 
на мотометачната машина, голяма част от метенето и 
почистването на уличната мрежа се извършваше от нея. 
Почистването на листна маса основно се осъществяваше със 
закупената за тази цел специална машина „Ласки”. 



С новозакупената цистерна редовно се измиваха улиците на 
град Мездра.

По програма „От социални грижи към заетост” бяха 
назначени 15 работници, разпределени по райони и 
улици. Стремим се да не допускаме формирането на 
нерегламентирани сметища и по сигнал от граждани и 
кметове на села реагираме бързо за тяхното ликвидиране.

Съвместно с община Враца участваме пред ОП „Околна 
среда” успешно с проект за изграждане на компостираща 
инсталация. Строителството ѝ ще започне през 2019 г. в зоната 
на регионалното сметище. Проектът е на обща стойност 5 
845 347 лв., от които 361 171 лв. собствени средства. Разчетите 
показват, че след реализирането на този проект рязко ще 
намалим количеството на депонираните битови отпадъци, а с 
това и разходите, които правим за тази дейност.

Друга важна дейност, която основно изпълняваме с ОП 
„Чистота”, е поддържането на зелените площи, парковете и 
междублоковите пространства. В дейността работят 15 човека 
– 7 озеленители, 6 водачи на малогабаритна техника, 1 общ 
работник и 1 поддръжка на паркови площи. Поддържаме общо 
130 дка зелени площи. Гробищният парк бе третиран 3 пъти с 

Измиване на улиците след зимното почистване



хербицид, почистен от храсти, издънки и друга растителност, 
намираща се основно в старата част. Окосени са зелените 
площи на фирми, граждани, училища и детски градини. 
В селата Моравица, Очин дол, Оселна, Ослен Криводол, 
Боденец, Люти дол, Долна Кремена, Старо село, Брусен, Горна 
Бешовица, Крета окосихме определени общински площи по 
заявка на кметовете и кметските наместници.

По програмата „Малки местни инициативи” в бюджета бяха 
осигурени 30 000 лв. С усилията на кандидатите са изпълнени:  
мерки за енергийна ефективност на салона за тържества и 
стаята на кмета в с. Крета – 3 340 лв.; обновени библиотека и 
читалищен дом в с. Брусен – 4 402 лв.; кът за отдих в центъра 
на с. Върбешница – 2 990 лв.; ремонт на съществуваща спортна 
площадка, зона за отдих и беседка в с. Царевец – 1 856 лв.; 
подобряване на крайречната зона в с. Зверино – 4 950 лв.

Като най-тежки за решение бяха случаите на сигнали за 
незаконно строителство. Междуличностни и съседски вражди 
са в основата на тези проблеми, касаещи сгради, строени далеч 
назад във времето, когато строителния контрол е бил силно 
занижен. При новото строителство не допускаме подобни 
ситуации, а за това се грижат както нашите специалисти, така 
и органите на РДНСК.



Три транспортни фирми извършват обществен превоз на 
пътници на територията на общината. След неколкократно 
проведени обществени поръчки вече имаме сключени 
договори с фирма „Цветина – М” – Мездра, „Транс – 63” – 
Правец и общинската „Транс-авто” ЕООД. Това в никакъв 
случай не ни успокоява, защото слабия пътникопоток и 
липсата на своевременни ефективни форми на подпомагане 
на превозвачите от държавата може във всеки един момент 
да разруши постигнатия на този етап положителен резултат. 
Относително стабилната работа на нашето транспортно 
дружество, крепяща се на отдадени под наем площи и добро 
функциониране  на пункта за годишни технически прегледи, 
биха могли да компенсират в известна степен бъдещи сривове 
в системата. Старите задължения обаче са над 200 000 лв. и това 
наложи да подпомогнем дейността на общинската фирма с 9 
250 лв.

Приятен щрих в тази дейност е превръщането на част от 
спирките в произведения на изкуството. Благодарение на 
художника Евгени Кучков девет автобусни спирки станаха 
място за открити уроци по родолюбие.

Осигуряване на обществения 
транспорт в общината

Спирка с образа на Хан Крум в Долна Кремена



Технически и организационни проблеми извън 
възможностите на общината отложиха във времето 
реализирането на идеите за оптимизиране на възможностите 
за паркиране в района на общинския пазар, както и 
подобряване организацията на движение в района на ул. „Св. 
Патриарх Евтимий”. С асфалтирането през 2019г. на част от 
ул. „Ал. Стамболийски”, на улиците „Пейо Яворов”, „Янтра” 
и „Искър” и ремонта на пространството между блок 5 и блок 
6 и този проблем ще бъде решен.

Разработихме проект за изграждане на покрита зона на 
пазара, който включва и цялостно преустройство, нови 
настилки, тротоари и улици и създаване на съвременен облик 
и условия за търговия и отдих.

Осигурихме безплатен достъп до интернет в централната 
градска част. Кандидатствахме с проект пред Европейската 
комисия за финансиране на нови зони със свободен достъп и 
успяхме да се класираме. През 2019 г. вече ще има такива зони 
в „Алеята на кестените”, пазара, Паметника на загиналите във 
войните и АК „Калето”. 

Наред с подкрепата за развитие и приложение на 
съвременните технологии оказваме нужната подкрепа на 
пощенските станции и разчитаме на тяхната дейност, особено 
в малките населени места.

В изпълнение на задачата за разширяване на 
видеонаблюдението и подпомагане на правоохранителните 
органи, монтирахме нови 13 камери в града.

Впечатляващи са резултатите, които постигна РУ 
„Полиция” – Мездра в борбата с битовата престъпност. 
Нарасна разкриваемостта на престъпленията, осъществяват се 
извънредни акции, засили се присъствието в малките населени 
места. Технически и битово като общинска администрация 
съдействаме на полицията и подпомагаме тяхната дейност. В 
помощ на официалните структури, призвани да действат при 
бедствия, аварии и катастрофи, организирахме Доброволно 
формирование – Мездра. Доброволците преминаха 
специализиран курс на обучение, а за обезпечаване на 



дейността им закупихме високопроходим автомобил.
Една от най-важните цели, която си поставихме с 

управленската програма е да превърнем сградата на 
общинската администрация в уютен дом на всички граждани 
на общината. Това, че реализирахме мерки за енергийна 
ефективност и осигурихме нормален температурен режим 
целогодишно във всички помещения, че ремонтирахме стаите 
и коридорите, че лъснахме до блясък плочките във фоайето 
на първия етаж, че подменихме техника и оборудване, е най-
скъпата и видима част от положените усилия. Вече е много 
по-приятно и на служители, и на посетители присъствието в 
сградата.

Като кмет много повече се радвам на обещаните и 
постигнати резултати в процеса на обслужване на гражданите. 
Служителите в информационния център и всички колеги, 
на които работата е свързана с пряк контакт с търсещи 
помощ или съдействие хора, с изпълнение на услуга, която 
общината осигурява,  с приемане на заявление или плащане 
на данъци и такси, са коректни и отзивчиви. Това не е просто 
професионализъм в действие, а проява на човечност и 
разбиране.

Превръщане на община Мездра 
в социална община

Основната част от ангажиментите в социалната сфера, 
поети в управленската програма, са възложени за изпълнение 
на Общинския център за социални услуги и дейности. 
Изпълнените мерки за енергийна ефективност на цялата 
сграда подобриха битовите условия, а постигнатите успехи са 
резултат от амбициозната работа на целия колектив.

 ,,Общински център за социални услуги и дейности” 
Мездра се състои от: специализирано звено /управление/, 
Домашен социален патронаж Мездра /ДСП/, Клубове на 
инвалида, Клубове на пенсионера, Бюро за социални услуги 
и Обществена трапезария, всички с дългогодишна история 



и опит в предоставянето на социални услуги в общността. 
Към ОЦСУД е и ,,Дом за стари хора” Мездра /ДСХ/ - 
специализирана институция. 

 Основната ни цел е комплексно обслужване на нуждаещите 
се лица и семейства,  живеещи на територията на община 
Мездра. “Социалният комплекс” предоставя съобразно 
потребностите на населението, желанията и личния избор на 
потребителите, различни видове социални услуги. Центърът 
работи и консултира индивидуално всеки нуждаещ се. 
Дейностите се осъществяват от квалифициран персонал за 
предоставяне на различни социални услуги.

,,Домашен социален патронаж” Мездра в момента 
е с капацитет 215 лица и 16 души обслужващ персонал 
с дългогодишен опит в системата. Социалните услуги се 
предоставят в 14 населени места на територията на община 
Мездра, а именно: Мездра и селата Моравица, Руска Бела, 
Боденец, Върбешница, Крапец, Г.Кремена, Д.Кремена, 
Брусен, Царевец, Старо село,  Ребърково, Дърманци и 
Крета. Подпомагайки възрастните и социално слаби хора 



и в изпълнение на социалната политика на общината, 
дофинансирахме тази дейност през 2018 г. със 173 236 лв.

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 за 195 потребители на 
патронажа, 20 потребители от Дома за стари хора и 90 
потребители на Обществена 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; съдействане 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; 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. 

  През изминалата година, са предоставяни услуги от 
Домашен социален патронаж на 192 потребители средно 
месечно. Храната се доставя до домовете на потребителите  
с три служебни автомобила. През м. юли 2018г. се достави 
и третият автомобил “Фиат Добло”. Така вече изпълняваме 
нашата основна цел да доставяме храната на нашите 
потребители навреме, а също така  икономисахме средства от  
ремонти и гориво.

 През тази година подменихме газовия котел, намиращ се в 
салона на Клуба на инвалида, с което се намалиха разходите 
за отопление. Подменени са 100% от старите съдинки, в които 
се предоставя храната на домуващите. В момента се извършва 
основен ремонт на  санитарния възел в сутерена на Социалния 
комплекс.



 ,,Клубове на инвалида” и   ,,Клубове на пенсионера” 
организират социални контакти и създават възможности 
за активен живот на хората от третата възраст и лицата 
с определена степен на намалена работоспособност. 
Целта  е разнообразяване на живота им чрез: четене на 
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 мероприятия 
с цел интеграция на хората с увреждания и запознаването им 
с традициите, историята и природните забележителности на 
България – 14 бр. за 363 лица с увреждания. Традиция вече е 
организираното летуване на море в Черноморец за 1 седмица 
– тази година за 19 лица. В зонално и държавно първенство 
по масов спорт Гимнастриада участваха 9 лица с увреждания,  
завоювали златни медали и в двете първенства. 

Раздадени са еднократни целеви помощи по чл.51 от 
ППЗИХУ за хора с увреден слух – 294 бр. и еднократни целеви 
помощи по чл.53 от ППЗИХУ за хора с право на придружител 



- 147 бр.
Чествани организирано са три празника,  отбелязан бе 

подобаващо и  Международния ден на хората с увреждания 
– 3-и декември. 

В петте клуба в гр. Мездра членуват 677 членове. Те използват 
материалната база на изградения Социален комплекс в 
Мездра. Към него    съществува помощен пункт, който 
предоставя топли и безалкохолни напитки за пенсионери и 
инвалиди. 

В шестнадесетте клуба в селата  членуват 627 членове. 
Клубовете се финансират от общинския бюджет и са  
разположени в сгради, собственост на общината. Осигурени 
бяха средства за закупуване на отоплителни уреди, 
хладилник, музикална уредба, както и  граждански договор 
на корепетитора, който работи ежемесечно  с фолклорните 
групи на пенсионерите, както и на членове на МВГ „Калето”, 
пътуващи от селата. Певческите групи участват целогодишно 
в много фестивали и се представят повече от достойно, 
класирайки се на призови места. През 2018г. за обезпечаване 
дейността на клубовете осигурихме 42 348 лв.

,,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 от Бюро за социални услуги 
са консултирани 408 лица, а на 1 160 лица е предоставена 
хуманитарна помощ.

 По проблеми, свързани със социалното подпомагане 
са консултирани 214 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.

Социална работа със семейства с непълнолетни деца е 
проведена с  2 семейства. Извършени бяха 279 анкети във връзка 
с предоставяните услуги /ДСП - 189 анкети и Обществена 
трапезария - 90 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 които подпомагаме деца и лица 
в нужда. През годината  битови услуги - цепене на дърва, 
почистване на комини, ел. и ВиК услуги са потърсени от 18 
лица, като търсенето се увеличава. 

 Оказано е съдействие на 6 лица  за снабдяване с необходимите 
помощно-технически средства, а на 3 лица беше подсигурен 
специализиран транспорт с рампа за инвалидна количка за 
придвижване до болница неколкократно. 

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

Оказва се морална и материална помощ на семейство от 
Елисейна с изгоряла къща - дрехи, телевизор, обзавеждане, 
пари за абитуриента.

В кръга на услуги влизат съдействие за издаване на документ 
за самоличност и съдействие за настаняване в Дом за хора 
с психически увреждания и Дом за лица с увреждания, 
разрешаване на социален проблем на самотни майки, 
съдействие за регистрация в ДБТ Мездра и ДСП Мездра, 
подготовка на документи за НОИ,  раздадени дарения от 
фондация „Проект Северозапад”, получена хуманитарна 
помощ от гр. Сандански и дарение от ЧОУ „П.Берон“ 
гр.София.

Беше оказано съдействие за попълване на документи за 
винетки, социална оценки и помощи от ДСП на 249 лица, 
документи за целеви помощи по чл.51 и 53 от ППЗИХУ и 



раздаването им на 396 лица, документи за енергийни помощи 
на 100 лица, информации и консултации устно и по телефон 
на 613  лица. 

Извършен беше анализ на безработните лица в Мездра 
и селата от общината, консултиране на безработни лица, 
активно търсещи работа по  програмите  за заетост към ДБТ 
– 97  лица.

На 1 160  бенефициенти са раздадени 37 120  бр. пакети /
хранителни продукти/ с тегло 18 931.200 кг. 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, правилно миене на ръцете, съвети 
за безопасно съхранение и консумация на храна/  във всички 
населени места на община Мездра.

,,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”. Срокът на предоставяне на услугата  беше удължен 
до 31.12.2019 г и стойността му е 219 354,30 лв. Капацитетът на 
услугата е покрит на 100% и винаги има желаещи. 

 



,,Дом за стари хора” Мездра
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.  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  цветарство и плетачество.

 Част от социалната политика на общината е финансовото 
подпомагане на родителите при раждане на дете. Условията, 
при които се получава тази помощ, са свързани с адресната 
регистрация на родителите, образованието им и мястото на 
раждане. За 2018 г. по тези правила са изплатени 21 400 лв. 
Грижата за децата продължава в детските градини и училища. 
Обезпечени с медикаменти и специалисти са медицинските 



кабинети в учебните заведения. За първи път в общината бе 
разкрита нова социална услуга – кризисен център. В база на 
фондация „Бъдеще и надежда” в с. Брусен се оказваше помощ 
на майки и деца в риск.

 Стремим се да поддръжаме в добро състояние 
общинския жилищен фонд и изскваме от наемателите коректно 
отношение. Своевременно извършваме необходимите 
ремонти, а комисията по жилищно настаняване към общината 
следи за картотекиране и настаняване на желаещите. През 
2018 г. общината получи нови 5 жилища в новопостроения 
блок на ул. „Св. Патриарх Евтимий”, с които ще разширим 
възможностите за настаняване на общински специалисти и 
квалифицирани кадри.

Осигуряване на достъпно 
здравеопазване за всеки



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-консултативния 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. В болницата работят 170 души - 40 лекари, 
1 фармацевт, 75 специалисти по здравни грижи. През 2018 г. 
броят на преминалите болни е 4 341, а приходите от дейността 
са увеличени с 328 886 лв. /13,57%/. 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. В началото на 
годината общината подпомогна финансово болницата с 80 
000 лв., а към 31.12. още 81 000 лв. са средствата, дължими от 
здравното заведение на общината.

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 и персонал от 38 души и е финансово 
стабилна без просрочени задължения. 1 707 са преминалите 
през нея болни през 2018 г.



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.

Със средства в размер на 5 350 лв. общината е подпомогнала 
директно лечението на наши съграждани, изпаднали в нужда. 
При всеки отделен конкретен случай сме участвали активно в 
дарителски кампании, целящи събирането на средства.

Превръщане на образованието 
в най-ценната инвестиция

Безспорен факт е, че най-много средства от общинския 
бюджет за 2018г. са вложени в сферата на образованието 
– 6 288 411 лв. или 69,7 % от всички направени разходи за 
делегираните от държавата дейности. През последните 
години проблемът с учителските кадри е ясно осъзнат на 
национално ниво и стъпките, които се предприемат, са в 
правилна посока. В рамките на общината нашите усилия 
са насочени към подобряване състоянието на материалната 
база на учебните заведения и реализиране на комплекс от 
дейности, които обединяват целите, стремежите и очакванията  
на деца, ученици, родители и общество. При условия на 
променена ценностна система, една от най-важните задачи 
е постигане на пълен обхват на децата в образователната 
система. В изпълнение на механизма за съвместна работа 
на институциите по обхващане и включване на децата и 
учениците, екипите обходиха 192 адреса. Води се борба за всяко 
едно дете. Използваме капацитета и потенциала на всеки един 



специалист, общественик или просто неформален местен 
лидер, който би бил полезен в тази дейност. Разширихме кръга 
от обществени възпитатели към местната комисия за борба с 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. 
Водим активен диалог с родители, баби и дядовци. В резултат 
от непримиримостта и упоритостта ни практически нямаме 
ученици, отпаднали от училище. 

Демографската криза оказва решаващо влияние върху 
броя на учениците. Затова и административната подкрепа, 
която оказваме на училищата и запазването на маломерни 
паралелки е много важна. Успяхме да защитим статут на 
защитено училище на СУ „Св. Климен Охридски” в с. Зверино. 
Отчитайки желанията на родителите в с. Моравица, правим 
всичко възможно да запазим местното училище.

Проектът, който реализирахме по ОП „Региони в растеж” в 
образователната инфраструктура, подобри битовите условия 



и енергийната ефективност в ОУ „ Св.св. Кирил и Методий” – 
гр. Мездра, ОУ „Христо Ботев” – гр. Мездра и СУ „Иван Вазов” 
– гр. Мездра. Направихме текущ ремонт в СУ „Св. Климент 
Охридски” и преобразихме спортната площадка в неговия 
двор.

Извършихме ремонт на покрива, на част от помещенията 
и отоплителната инсталация на ДГ „Слънчице”. Обновихме 
с мерки за енергийна ефективност ДГ „Мир”, а в двора ѝ 
бе изградено модерно минифутболно игрище. Закупихме 
нови отоплителни котли за две от базите на ДГ „Детелина”. 
Доставихме и разпределихме дарение от фондация „BCause” 
– 36 нови детски креватчета и 4 600 чаши за чай. Предколедно 
стоплихме сърцата на 323 деца и ученици от социално слаби 
семейства с чудесни подаръци, осигурени от фондация 
„АДРА”.

Изпълнихме поетия ангажимент за подпомагане на 
родителите и от 2018 г. децата посещават детските яслени 
групи безплатно. С цел подпомагане на младите семейства 

Дарение към социално слаби деца



поддържаме нисък размер на таксите за посещаване на детска 
градина. С 242 561 лв. собствени средства от местни приходи 
сме покрили разликата между събраните такси и направените 
разходи за издръжка на детските градини.

През месец юли 2018г. финализирахме проекта 
„Многообразие без граници за децата в община Мездра“, в 
който се включиха и четирите детски градини в Мездра. Този 
проект е олицетворение на успешни съвместни действия 
на учители, родители и общественост с цел подобряване на 
образователната среда и интеграция на деца от етнически 
малцинства.

Обезпечено е безплатното пътуване на децата и учениците 
до учебните заведения. Осигурен е високоскоростен интернет 
във всяко училище.

Осигурихме морални и материални награди на всички 
изявени в учението, спорта, музиката и културата деца. На 
24 май талантливи деца и ученици получиха индивидуални 
и групови парични награди на обща стойност 4 500 лв. През 
годината бяха раздадени стипендии на обща стойност 52 630 
лв.

Най-успешна за ученици и учители се оказа програмата 
„Твоят час”. Резултатите са впечатляващи. В СУ „Иван Вазов” 
гр. Мездра в 17 групи се включиха 232 ученици. В ОУ „Христо 
Ботев” гр. Мездра в 12 групи бяха обхванати 182 ученици. В 
ОУ „Св.св. Кирил и Методий” гр.Мездра 144 ученици бяха 
разпределени в 10 групи по интереси. В СУ „Св. Климент 
Охридски” с. Зверино 126 ученици участваха в 11 групи. В ОУ 
„Васил Кънчов” с. Моравица всеки ученик участва в повече 
от една група и резултатът е 4 групи с 48 участника. В ПГ 
„Алеко Константинов” гр. Мездра 90 ученици участваха в 10 
групи. Тази програма няма аналог през последните години, 
а въображението на учители и ученици роди голям брой 
дейности и занимания и действително превърна  училищата 
в любима територия.

На нова придобивка се радваха мездренските деца. В 
градинката зад Младежкия клуб бе разположен батут. 



Устройството за скокове се ползваше безплатно. През 
лятото скачането на батут е хит не само сред децата. Това е 
идеален начин родителите да прекарат топлите дни заедно с 
малчуганите.

За втора поредна година се проведе курс по тенис на маса за 
ученици. Община Мездра и Центъра за  подкрепа за личностно 
развитие организираха през летните месеци курс по тенис 
на маса за младежи и девойки 5-12 клас. Тренировките се 
провеждаха всеки делничен ден.

Група от 18 ученици, възпитаници на ОУ „Христо 
Ботев” и ОУ „Св.св. Кирил и Методий” се включиха в 
Лятно детско обучение към Местната комисия за борба с 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 
/МКБПЛМН/, организирано от община Мездра. То се 
проведе в периода от 04.06.2018г. до 26.06.2018г., като целта на 
обучението бе чрез различни занимания децата да се научат да 
избягват агресията, да работят в екип, да разпознават доброто 
и лошото и да помагат на хората и природата.

В рамките на курса децата имаха възможност да се запознаят 
с работата на МКБПЛМН, жандармерията и пожарната, 

Завършилите “Детска полицейска академия”



да разгледат работната обстановка и да се докоснат до 
специализираното оборудване, с което те ежедневно работят.

Талантливите ни деца и ученици се включваха активно 
и при това впечатляващо във всеки празник и тържество, 
организирани от Общината. Трупайки опит и самочувствие, 
те израстват в поредната си изява. Най-последователни и с 
най-много участия бяха групите към Центъра за подкрепа 
за личностно развитие /ЦПРЛ/ с ръководител г-жа Анета 
Петкова. Те взеха участие в 60 концерта, конкурси, фестивали 
и участия.  Учениците от ЦПРЛ от участията си на регионално 
и международно ниво имат спечелени 19 първи, 6 втори и 3 
трети места.

Важна част от образователните цели е обвързването на 
професионалната подготовка с нуждите на местния бизнес. 
Срещите, организирани и проведени с педагози, родители 
и бизнес, само потвърдиха трудностите в намирането на 
пресечна точка на всички интереси. Грубото администриране 
и силово налагане на професии е практически невъзможно. 
Затова идеята за развитие на ПГ по МСС като генератор на 
кадри за селското стопанство на този етап е нереалистична. 
Насочихме се към подготовката на кадри за нуждите на 
железопътния транспорт и електротехниката и дано тези 
намерения се окажат успешни.

ПГ „Алеко Константинов” затвърждава своите позиции 
в сферата на ресторантьорството и затова подготвения от 
общината проект за изграждане на учебен ресторант е все по-
желан и реален.



Развитие на културата, спорта 
и туризма

Общо средствата, които общината вложи в тези дейности 
през 2018 г., са в размер на 202 316 лв. Тези разходи са 
стратегически и практически са инвестиция в духовното и 
физическо здраве на нашите съграждани. Само в Мездра бяха 
организирани 39 чествания, тържества и прояви с културна 
насоченост и характер. Наред с традиционните чествания  и 
празници организирахме нови събития, които дълго ще се 
помнят.

Четиридневният фестивал „Табиет фест” от 4 до 7 май не 
само превърна центъра на града в огромна сцена и ресторант 
на открито, но показа най-доброто от таланта на местни и 
външни изпълнители. Богатата и разнообразна програма, 
атракционите донесоха много настроение и усмивки на 
всички присъстващи. 

За първи път, съобразявайки се с очакванията и желанията 
на абитуриентите, разчупвайки шаблона на традиционните 
приветствия и пожелания, им поднесохме страхотен подарък 
– концерт на любима група „Гъмза брас шоу”.



За достолепните наши съграждани, съхранили семейната 
любов и доверие 50 години, организирахме тържествено 
честване на „Златна сватба”. Сълзите от радост и умиление в 
очите на тези хора бяха най-голямата награда за усилията на 
всички, взели участие в организацията на това събитие.

Официалното честване на Никулден и ароматната рибена 
курбан-чорба, която опитаха на площада повече от 400 души, 
бе поредния празник, с който търсихме духовно единение, 
доброта и съпричастност.

Честването на 120-годишнината от създаването на община 
Мездра бе своеобразен връх в стремежа ни да отдадем почит 
и уважение към хората, допринесли в най-голяма степен за 
възхода на нашия роден край. Стилният концерт и жеста на 
внимание към всеки бяха затрогващи и впечатляващи.

Картината на културния живот в общината се допълва 
от прекрасните тържества, организирани от кметовете и 
читалищата в селата. С местни и външни изпълнители, с 
много труд и настойчивост, те създаваха настроение и колорит 
във всяко едно от тези събития.

Художествената галерия организира през годината 

Бивши общински управници и служители на една сцена



четиринадесет самостоятелни и групови изложби, коя от коя 
по-интересни и впечатляващи.

Специалното отношение и грижи към читалищата не 
излязоха от рамките на пожеланията и декларациите. 
Предоставихме 20 000 лв. на читалището в с. Зверино за подмяна 
на дограма и вътрешни ремонти, извършихме основен ремонт 
на покрива на читалището в с. Дърманци и подменихме 
дограмата, обновихме покривите на читалищните сгради в 
селата Руска Бела, Боденец и Люти брод.

Във финансов аспект: осигурихме безплатно счетоводно 
обслужване на всички читалища, поехме ангажимент 
за изплащане на обезщетенията при пенсиониране на 
читалищните работници, обезпечихме пътувания на 
читалищни колективи със средства от общинския бюджет, 
финансирахме музикален корепетитор за пет вокални групи.

Липсата на държавност и активни действия на 
заинтересованите местни субекти бавят организираната от 
читалището в Мездра процедура за избор на изпълнител на 
енергоспестяващи мерки по спечеления проект за над 400 000 
лв.

С активната помощ на общината бяха допълнително 
осигурени две условни бройки за развитието на читалищната 
дейност. От 2019г. читалищата в селата Руска Бела, Зверино, 
Оселна и Типченица ще разполагат допълнително с  0,5 щатни 
бройки – практически ще получат още по 4 745 лв.

Заложените средства в бюджета за проектиране на 
преустройството на бившия снек бар в многофункционална 
зала ще дадат възможност впоследствие да имаме и 
експозиционна зала на Градската художествена галерия.

Активните действия, които предприехме през 2018 г. в 
посока придобиване собствеността на сградата на Дома на 
железничаря, срещнаха неочакван отпор в няколко общински 
съветници и областния управител. Разработихме проект за 
изпълнение на енергоефективни мерки, изпълнението на 
които щеше да гарантира комфортно целогодишно ползване 
на всички помещения. Безспорен факт е, че тази сграда е 



построена с дарения и труд на граждани и фирми от общината 
и впоследствие предоставена безвъзмездно на структура на 
БДЖ, която вече 20 години не се грижи за „своя” имот. Въпреки 
това желанието да се пречи надделя над здравия разум и 
областният управител отмени акта за общинска собственост 
на сградата, а с това провали и успешното класиране на 
проекта за обновяването ѝ.

Водещ туристически обект на общината през последните 
години е АК „Калето”. Поддържането в добро състояние на 
този обект не е самоцелно, а осъзната необходимост на входа 
на Мездра да имаме атрактивен и достъпен исторически, 
духовен и културен център.

Важен приоритет в дейността на общината през 2018 г. бе 
подпомагане на спортните клубове. Финансовото измерение 
на тази помощ е в размер на 79 932 лв. Една част от парите 
бяха целево насочени към определен клуб, а 35 000 лв. бяха 
разпределени по методика, отчитаща постигнатите резултати, 
между всички общински клубове.

Друга важна грижа, която изпълняваме в сферата на спорта, 
е поддържане на спортните площадки и терени. Разходите 
за опазването и перфектното състояние само на стадион 
„Локомотив” са над 70 000 лв. Реновирахме изкуствения 
терен и вече е като нов. Изпълнихме вътрешен ремонт на 
съблекалните и поддържаме целия парк. Трудът ни е оценен 
– тази зона стана любимо място за спортуване и разходка на 
стотици наши съграждани. 

Инициирахме и с решение на Общинския съвет узаконихме 
практически безплатно ползване на всички общински спортни 
имоти /само срещу символична такса/. Подпомогнахме 
развитието на масовия спорт с над 35 900 лв.

 Изпълняваме последователно приетата програма за 
развитие на масовия спорт и насърчаване на спортуването 
на децата от най-ранна възраст. Детският футболен клуб и 
малките гимнастички са чудесен пример в това отношение.

Болезненият въпрос за изграждане на открита спортна 
зала продължава да бъде открит. Вложените от предишното 



управление над 5 700 000 лв. в изключително спорен в 
техническо и конструктивно отношение проект на този етап са 
тема на правоохранителните органи. Със строежа се занимава 
специализираната прокуратура, след като районната 
прокуратура и АДФИ излязоха със становище за констатирани 
сериозни нарушения. Да се надяваме, че въпреки 20% доверие, 
което българският народ има на съдебната система, делата 
които водим с фирмата-изпълнител „Галчев инженеринг” за 
суми над 1 620 000 лв., ще бъдат успешни за общината.

Уважаеми съграждани,
Безпристрастният прочит на отчета за изпълнение на 

Програмата за управление на община Мездра към 31.01.2019г. 
показва следното:

1.Изплатени стари задължения от предходен мандат – 6 000 
000 лв.;

2.Оставащи за изплащане стари задължения  – 2 500 000 лв.
3.Направени инвестиции през 2018г. в община Мездра - 8 

696 197 лв.
4.Осигурени извънбюджетни средства за инвестиции и 

дейност през 2019г. – 13 852 894 лв.
Чрез прецизиране и оптимизиране на разходите във всички 

направления на дейност успяхме да организираме и проведем 
повече и по-качествени мероприятия в сферата на културата 
и спорта, да осигурим по-голям обем социални услуги и да 
подобрим материалната база.

Постигнатите резултати през 2018 г. са били непостижима 
мечта за много хора и администрации назад във времето.

С много труд, упоритост и всеотдайност на управленския 
екип и всички служители успяхме да постигнем този 
невероятен за мнозина успех.

Мними местни „специалисти” и анализатори в опитите 
си да умаловажат и отрекат постигнатото, вече три години 
затрупват медийното пространство с фалшиви новини, 
измислени скандали и проблеми. Действията им са 
провокирани и финансирани от лица и фирми, ползвали 
години наред облаги от общината и източвали общинския 



бюджет. Обзети от злоба и завист, с лъжите и клеветите, 
които тиражират, може би ще успеят да заблудят мнозина. За 
съжаление, освен медийно, работят ефективно и практически 
срещу интересите на хората от общината. В стремежа си да 
рушат и пречат постигнаха впечатляващи резултати:

-Блокираха обществени поръчки, включително тази за 
ремонт на читалището;

-Провалиха ремонта на Дома на железничаря;
-Лишиха от оборотни средства общината – 774 200 лв. от 

изравнителната субсидия;
-Спряха инвестиции за 907 500 лв. от субсидията за 

капиталови разходи.
Сигурен съм, че няма да спрат дотук с провокациите и 

опитите да провалят или омаскарят всяка инициатива, 
защото неистово искат да постигнат своите цели – да държат 
в зависимост хората от общината и да имат послушно 
общинско управление, което да удовлетворява всеки техен 
каприз, жажда за земи или пари.

Мездра е малка община и повечето хора се познаваме лично. 
И добрите, и лошите новини бързо се научават.

Уважаеми съграждани,
Търсете истината, за да сте свободни!

С уважение,
инж. Генади Събков

Кмет на община Мездра
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