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       Настоящата Програма за управление на община Мездра е изготвена в 

съответствие с изискванията на чл. 44, ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и се отнася 

за периода 2019 – 2023 г. 

       Тя е средносрочен планов документ и съдържа основните цели, 

приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. 

При подготовката на документа са взети под внимание национални и 

регионални стратегически документи. 

       Програмата е съобразена с действащите планове и програми за 

развитие на община Мездра, приети от Общински съвет-Мездра. 

       Програмата е съобразена с извънредното положение на територията на 

страната във връзка с Covid-19; 

       Програмата за управление е съобразена с функциите и правомощията 

на кмета на общината, съгласно действащото национално законодателство, 

с изискванията за добро управление и възприетите добри практики на 

местните власти в страните от Европейския съюз. 

       Програмата е разработена с уважение към правата и възможностите на 

гражданите на общината да участват в местното самоуправление, 

гарантирани от чл.17 на ЗМСМА. 

       Програмата е отворен документ, който може да бъде дописван в 

процеса на изпълнение. 
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ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ 

НА РАБОТА ПРЕЗ УПРАВЛЕНСКИЯ МАНДАТ: 

 

 Върховенство на закона.  

 Демократичност в процеса на вземане на решения 

 Прозрачност и добро управление 

 Толерантност, недопускане на дискриминация 

 Финансова стабилност и дисциплина  

 Ефективност на инвестициите 

 Честност, отговорност и диалог с гражданите по всички проблеми, отнасящи се 

до развитието на Община Мездра. Стимулиране на местните предприемачи. 

 Непрекъснат стремеж към облагородяване на обществените пространства – 

мощен възпитателен фактор за формиране на културни ценности и потребности. 

 Активно използване на възможностите за съфинансиране на общински проекти 

от европейски и национални фондове; 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ: 

 

 Възстановена икономика; 

 Изградена инфраструктура; 

 Подобрена образователна, здравна и социална система/сфера; 

 Развита туристическа, културна и спортна дестинация; 

 Благоприятни условия на живот; 

 

 

ПОСТАВЕНИТЕ ЦЕЛИ ЩЕ ПОСТИГНЕМ ПОСРЕДСТВОМ: 

  

 Повишаване на компетентността и капацитета на общинската администрация; 

 Разумно планиране и разходване по приоритети на бюджетните средства; 

 Ефективно управление на общинската собственост; 

 Сътрудничество и партньорство с бизнеса; 

 Активен диалог с гражданите; 

 

За постигане на стратегическите цели, Община Мездра си поставя 

следните приоритети: 
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ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ: 

 

 Открито и динамично управление;  

 Постигане на условия за развитие на конкурентноспособна икономика; 

  Развитие и модернизация на инфраструктурата;  

 Сигурност; 

 Подобряване привлекателността и качеството на живот в общината;  

 Европейски проекти и инвестиции; 

 

 

 Дейностите, които Община Мездра предприема за реализация на основните 

приоритети и стратегическите цели: 

 

I. Открито и динамично управление  

 

o Подобряване на административното обслужване и комуникацията с 

гражданите. Срок: постоянен 

o Създаване на действаща и балансирана общинска администрация чрез 

привличане на специалисти с опит и мотивирани млади хора с 

подходящо образование;  

Срок: 2021 г. 

o Оптимизиране организацията на общинските дейности, свързани с 

административното обслужване;   

Срок: 2020 г.                                 

o Разширяване на обема на предлаганите електронни административни 

услуги, с цел улеснение на гражданите и на бизнеса; 

Срок: 2022 г.                        

o Създаване на модел на активна комуникация и индивидуален подход 

към проблемите, запитванията, предложенията и сигналите на 

гражданите; 

Срок: 2020 г.  

o  Подобряване дейността на общинско предприятие, търговските 

дружества с общинско участие и едноличните дружества собственост 

на Общината; 

Срок: постоянен 
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II. Постигане на условия на конкурентноспособна икономика 

 

Индустриален сектор 

 

o Съдействие за възстановяване на засегнатите от кризата Covid - 19 

икономически сектори;  

Срок: 2022 г. 

o Създаване на условия за привличане на нови високотехнологични 

производства; Срок: 2021 г. 

o Разширяване на сектора за добива и обработката на скално-

облицовъчни материали;  

Срок: 2022 г. 

o Безработица под 6 %;  

Срок: 2023 г. 

 

 

Земеделски сектор 

 

o Укрепване производството на традиционните за района земеделски 

култури; 

o Развитие на екологичното земеделие и производството в личните 

стопанства; 

o Разширяване на оранжерийното производство; 

o Развитие на животновъдството; 

o Развитие на лозарството и инвестициите в преработката до краен 

продукт; 

o Отдаване на земи от Общински поземлен фонд за подпомагане  на 

сектора; 

Срок: 2023 г. 

 

Туризъм 

 

o Доизграждане на Археологически и туристически комплекс „Калето” 

II-и етап ;   

Срок: 2023 г. 

o Изграждане на туристически информационен център „Български 

северозапад“; 

Срок: 2023 г. 

o Проучване на античен и средновековен град „Коритен град“ и крепост 

„Ритлите“; 

Срок: 2022 г. 
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o Развитие на проекта Гео парк „Искърски каньон“; 

Срок: 2023 г. 

o Развитие на планински вело и мото туризъм; 

Срок: 2023 г. 

o Развитие базата за туризъм „Шабла“; 

Срок: 2022 г. 

 

III.  Развитие и модернизация на инфраструктурата  

 

Инфраструктура 

 

o Доизграждане на „Многофункционална спортна зала“ – Мездра; 

Срок: 2023 г. 

o Благоустрояване зелени площи по ул. „Ал. Стамболийски“ – западна 

част 

Срок: 2021 г. 

o Реконструкция кръстовище и мост на ул. „Хр. Ботев“ – вход на гр. 

Мездра; 

Срок: 2022 г. 

 

o Реконструкция водопреносна мрежа гр. Мездра и селата Моравица, 

Зверино, Брусен, Долна Кремена и Горна Кремена; 

Срок: 2021 г. 

o Реконструкция на улици от уличната мрежа на гр. Мездра; 

Срок: 2023 г. 

o Реконструкция на 60 улици в селата на Община Мездра; 

Срок: 2023 г. 

o Реконструкция и модернизация на „Общински пазар“ – Мездра; 

Срок: 2023 г. 

o Реконструкция „Централен площад“ – с. Зверино; 

Срок: 2022 г. 

o Благоустрояване площадно пространство – с. Оселна; 

Срок: 2022 г. 

o Благоустрояване градски парк – гр. Мездра; 

Срок: 2023 г. 
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IV.  Повишаване сигурността на гражданите, опазване на общинското и 

лично имущество 

 

Ред и сигурност  

o Въвеждане и разширяване системите за видеонаблюдение в града и 

селата на община Мездра; 

Срок: 2021 г. 

o Изграждане на нови паркинги и организация на движението с цел 

изпълнение на програмата „Свободни тротоари“; 

Срок: 2023 г. 

o  Проектиране и реализация на укрепителни СМР на свлачища в Люти 

дол, Типченица и Лик; 

Срок: 2023 г. 

o Подобряване проводимостта на р. Моравишка. 

Срок: 2021 г. 

 

V.  Подобряване привлекателността и качеството на живот в общината 

 

Образование  

 

o Обновяване материалната база на училищата и детските градини; 

Срок: 2023 г. 

o Разкриване на детска градина в с. Игнатица; 

Срок: 2021 г. 

o Развитие на професионално обучение, осигуряващо кадри за бизнеса в 

Общината; 

Срок: 2023 г. 

 

Здравеопазване  

 

o Стабилизиране финансовото състояние на МБАЛ – Мездра; 

Срок: 2021 г. 

o Осигуряване на условия за привличане и задържане на здравни 

специалисти с цел кадровото стабилизиране на МБАЛ – Мездра; 

Срок: 2023 г. 
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Социална сфера  

 

o Въвеждане в действие „ЦОП“ и „Дневен център за деца с увреждания 

и техните семейства“; 

Срок: 2021 г. 

o Разширяване системата на социалния патронаж; 

Срок: 2020 г. 

o Обслужване на възрастни хора и инвалиди по домовете през услугата 

„Патронажна грижа“; 

Срок: 2020 г. 

o Разширяване на „Дом за възрастни хора“; 

Срок: 2023 г. 

o Подобряване транспортното обслужване на населението през 

стабилизиране на „Транс Авто“ ЕООД, собственост на Община 

Мездра; 

Срок: 2022 г. 

 

Култура  

 

o Разширяване помощта за читалищната дейност в населените места; 

Срок: 2023 г. 

o Възстановяване и обогатяване културните прояви „Мездра – май“ и 

празниците на селата в общината; 

o Срок: 2019-2023 г. 

o Придобиване сградата на „Дом на железничаря“ и превръщането му в 

„Общински културен център“; 

Срок: 2023 г. 

 

Спорт 

 

o Изграждане на 4 (четири) многофункционални спортни площадки с 

изкуствена настилка в населените места и града; 

Срок: 2023 г. 

o Изграждане на нов тренировъчен терен на стадион „Локомотив“ за 

развитие на детско – юношеската школа; 

Срок: 2023 г. 

 

 

o Възстановяване спортна слава на Община Мездра в развитието на 

футбола, хандбала, художествената гимнастика, шахмата,  и подкрепа 

и развитието на нови спортове и спортни клубове; 

Срок: 2019-2023 г. 
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Екология 

 

o Въвеждане в експлоатация „Компостираща инсталация“ на 

Регионално депо за ТБО“, Враца – Мездра; 

Срок: 2022 г. 

o Дооборудване на населението със съдове за ТБО; 

Срок: 2019-2023 г. 

o Осигуряване на техника и работници за поддържане на зелените 

площи в селата; 

Срок: 2019-2023 г. 

o Разширяване дейността на ОП „Чистота“ за подобряване чистотата на 

обществените територии в населените места и поддържане общинския 

сграден фонд; 

Срок: 2023 г. 

o Премахване на всички нерегламентирани сметища в населените 

места; 

Срок: 2021 г. 

o Осигуряване на площадка за ново строително депо – Мездра; 

Срок: 2023 г. 

 

VI.   Европейски проекти и инвестиции 

 

o Успешно приключване на проектите от програмен период „2014 – 

2020“; 

 

o Подготовка на проекти и екипи за новият програмен период 2021 – 

2027 на ЕС; 

 

 

 


