ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА 2018 г.
В Инвестиционнта прогрма са включени 68 обекта на
обща стойност 1 518 746 лв. с изочници на финансиране:
џ целева с у б сид ия за капита лови раз ход и
844 600 лв.;
собствени
средства 128 466 лв.;
џ
џ средства от натрупаните отчисления в РИОСВ
129 332 лв.
416
348 лв. по ПМС - 260/24.11.2017 г. за ремонт на
џ
улици:
ул. „Принчовец“, гр. Мездра 60 000 лв.;
ул, „Шипка“, с. Боденец 17 465 лв.;
ул. „Извор“, с. Брусен 21 355 лв.;
ул. „Първи май", с. Върбешница 21 498 лв.;
ул. „Витиня“, с. Горна Кремена 35 063 лв.;
ул. „Петко Маринов“, с. Долна Кремена - 13 741 лв.;
ул. „Марица“, с. Дърманци 15 021 лв.;
ул. „Стоян Коцов“, с. Елисейна 39 605 лв.;
ул. „Стара планина“, с. Зверино 28 659 лв.;
ул. „Искър“, с. Крапец 5 869 лв.;
ул. „Драва“, с. Крапец 9 300 лв.;
ул. „Ален мак", с. Крета 10 437 лв.;
ул. „Георги Димитров", с, Игнатица 26 281 лв.;
ул. „Янко Николов“, с. Ребьрково 30 337 лв.;
ул. „Ал. Стамболийски“, с. Руска Бела 60 000 лв.;
ул. „Маршал Толбухин“, с. Руска Бела 21 717 лв.
Допълнително в бюджета на общината са включени:
џ 606 488 лв. - за поддържане на общинска собственост,
ремонт на тротоари и улици. Дейностите ще се
извършват от ОП „Чистота“;
џ 30 000 лв. - за финансиране на малки проекти
инициирани от местни инициативни групи.
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Проектът на бюджет за 2018 г. е в размер на 14 968 003
лв., като заложените основни параметри са реалистични
и позволяват постигането на основните цели при
спазване на фискалните правила.
Бюджетът е разработен в съответствие с целите и
мерките заложени от кмета на общината в Програмата за
управление на община Мездра за периода 2015-2019
година.
Приключихме 2017 г. с преходен остатък - 926 хил. лв.,
от който 430 хил. лв. за делегираните от държавата
дейности и 496 хил. лв. за дейностите финансирани с
местни приходи. Доброто изпълнение на собствените
приходи позволи покриване на текущите разходи през
годината, като просрочията са в размер на 83 хил. лв., от
тях 61 хил. лв. са от 2015 г.
Политиката на приходите е ориентирана към
постигане финансова устойчивост при запазване на
непроменени данъчни ставки.
Приходи:
Собствени 3 659 957 лв.;
Трансфери от ЦБ 10 371 183 лв.;
Трансфери 78 432 лв ./-/;
Временни безлих. заеми 1 474 165 лв. /-/;
Операции с фин. активи и пасиви2 489 460 лв.
Разходите в бюджета за 2018 г. са в размер на
14 968 003 лв., от тях по функции:
Общи държавни служби –
1 911 422 лв.;
Отбрана и сигурност –
165 440 лв.;
Образование –
6 286 070 лв.;
Здравеопазване –
217 572 лв.;
Соц. осиг., подпомагане и грижи –
1 253 985 лв.;
Жилищно строителство и БКС –
3 446 917 лв.;
Почивно дело, култура и религ. д/ти –
507 418 лв.;
Икономически дейности –
1 063 190 лв.;
Други разходи –
115 969 лв.
Приоритетите на Бюджет 2018 г. са фокусирани върху
мерки, целящи постигане на съвременна инфра структура и привлекател на жизнена среда.

ОБЩИНСКИ ДЪЛГ
Общинският дълг е в размер на 4 302 306 лв. От тях:
џ 2 613 306 лв. - дългосрочен дълг;
џ 1 689 000 лв. - краткосрочен дълг.
УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ
ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ
През планирания период са разчетени средства за
изпълнението на проектите по оперативна програма
„Региони в растеж” и проект по оперативна програма
„Развитие на селските райони“.
І. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В
РАСТЕЖ”
ћ BG16RFOP001-2.001-0088 „Прилагане на
мерки за енергийно обновление на сградата на
общинска администрация в град Мездра”:
1. Срок – 15.09.2016 – 16.03.2018 г.;
2. Стойност – 1 154 676 лева;
ћ BG16RFOP001-2.001-0093 „Въвеждане на

мерки за енергийно обновление на
обществени сгради в град Мездра – обект за
социални услуги”:
1. Срок – 15.09.2016 – 16.03.2018 г.;
2. Стойност – 272 545 лева;
ћ BG16R FOP001-2.001-0086 „Мерки за

енергийна ефективност в многофамилни
жилищни сгради в град Мездра” - 13 сгради:
1. Срок – 21.09.2016 – 21.11.2018 г.;
2. Стойност – 1 620 203 лева;
ћ BG16RFOP001-2.001-0182 „Енергийно-

ефективни мерки в многофамилни жилищни
сгради в град Мездра” - 18 сгради:
1. Срок – 25.10.2016 – 25.12.2018 г.;
2. Стойност – 1 295 409 лева;

ћ BG16RFOP001-8.003-0023 „Повишаване на

административния капацитет на служителите
от община Мездра във връзка с изпълнението
на проекти за ЕЕ по Приоритетна Ос 2 на
ОПРР 20174-2020”.
1. Срок – 19.10.2016 – 19.02.2019 г.;
2. Стойност – 42 302 лева
ћ BG16RFOP001-2.001-0108 „Подобряване на

енергийната ефективност в многофамилни и
една еднофамилна жилищни сгради в град
Мездра” - 20 сгради:
1. Срок – 24.10.2016 – 24.12.2018 г.;
2. Стойност – 860 874 лева
ћ BG16RFOP001-2.001-0180 „Енергийноспестовни мерки в сгради на образователната
инфраструктура в град Мездра” - три училища
и две детски градини:
1. Срок – 10.11.2016 – 10.07.2018 г.;
2. Стойност – 970 693 лева
ћ BG16RFOP001-5.001-0032 – процедура

„Подкрепа за деинституционализация на
грижите за деца“, проект „Нови услуги за децата
на Мездра и техните семейства“ - реконструкция на 3-ти и 4-ти етаж на общежитието на ул.
„Сердика“:
1. Срок – 24 месеца;
2. Стойност – 746 340,72 лева
ІІ. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”
џ Проект „Реконструкция и рехабилитация на
части от уличната мрежа в гр. Мездра, община
Мездра” , включва ремонт на улици и тротоари:
1. Източник на финансиране – Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони;
2. Стойност – 1 951 533,16 лв.

