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 Годишният доклад е изготвен съгласно възприетите приоритети и 

мерки в Стратегията за развитие на община Мездра / Актуализиран вариант за периода 

2005-2006 г./ и предложените в Раздел V. Мониторинг и оценка  основни показатели, 

както и Програмата за реализация на Стратегията за 2006 г. 

Приоритет 1: Развитие и ефективно използване на инфраструктурата, създаваща  

условия за функциониране на бизнеса и за живот на местното население 

Мярка 1. Изграждане, поддържане и развитие на инфраструктурата 

 Дължина на реконструирана четвъртокласна пътна мрежа (км.; хил.кв.м.) -  2.664 

км 

 Инвестиции в пътната мрежа (лв) -      215 391 лв. 

 Селища и брой население от общината, обслужвано от реконструирана 

четвъртокласна пътна мрежа -   7 селища      15 783  жители 

 Дължина на изградена канализационна мрежа (км.)  -    0.644 км 

 Брой на населението, обслужвано от канализационна мрежа  -   662 жители 

/Боденец/ 

 Относителен дял на населението, обслужвано от канализационна мрежа (%) -  98% 

за град Мездра и 59.6% за общината 

 Инвестиции в канализационната мрежа (лв.)  -    31 595 лв. 

 Дължина на изградена водопроводна мрежа (км.)  -       0.6 км 

 Дължина на рехабилитирана водопроводна мрежа (км.)  -        3.2 км 

      / 3 рехабилитирани помпени станции/ 

 Обем на изградени водоизточници (куб.м.)  -    няма 

 Инвестиции за изграждане и рехабилитиране на водоснабдителната мрежа (лв.) -  

135 х.лв. 

 Брой жители, обслужвани от новите (рехабилитирани) водопроводни мрежи - ул. 

Сърнин дол   в Мездра      -   52 жители 

 Относителен дял на населението с режим на водоползване (%) -      няма 

установен режим на вода в населените места 

 Относителен дял на населението с достъп до водопровод (%)  -      100% 

 Дължина на ремонтираната улична мрежа в населените места (км.)  -    3.7  км 

 Брой ремонтирани обекти на образованието, здравеопазването, социалните грижи, 

културата, спорта и младежките дейности  -   10 бр./без текущите ремонти/ 

 Инвестиции в обекти на образованието, здравеопазването, социалните грижи, 

културата, спорта и младежките дейности (лв.)  -     221 743 лв. /без текущите 

ремонти/ 

 Брой газифицирани общински обекти  -   4  / Читалище „Просвета” . Мездра, 

ЦДГ – 4 в Мездра,  църква „Св.Георги Победоносец” и Дирекция „Социално 

подпомагане” в Социалния комплекс / 

 Инвестиции в нова техника  и съдове за сметосъбиране и сметоизвозване (лв.)  -    

7000 лв. 



 Дължина на укрепени речни корита (м.)    -       няма 

 Рехабилитация на улично осветление / бр./  -  подменени  700 бр. осветителни 

тела в населените места/ тип „ДЕН” – 36  W /  

 

Мярка 2. Оптимизиране и рационално използване на инфраструктурата 

 Разработена система за транспортно обслужване на училищната мрежа 

      Транспортното обслужване на учащите се от общината се осъществява по 

общинска транспортна схема от три фирми – превозвачи и със собствен 

превоз, с предоставени от Министерството на образованието и науката на 

община Мездра пет бр. Автобуси. 

     Със собствен превоз се извозват учащи се от населени места Д.Кремена, 

Г.Кремена, Крета, Люти брод, Дърманци, Лик и Ислен Криводол. 

       Осигурено е редовно транспортно обслужване, съобразено с учебния процес 

и броя на пътуващите. 

 Брой транспортни фирми, обслужващи населението на общината 

Населението на общината се обслужва от следните фирми: 

- „Мездра Автотранспорт – 2003” ЕООД 

- „Цветина” – ООД 

- ЕТ „Пеци Митков” – гара Лакатник 

- ЕТ „Иван Атанасов – Тони” – Ботевград 

- „Етроволан” АД – Етрополе 

- „Роман Автотранспорт” – ЕООД – Роман 

- „Автобусни превози-98” АД – Враца 

С първите три фирми община Мездра има сключени договори за обществен 

превоз на пътници 

 Брой транспортни връзки (в денонощието) между Мездра и Враца, Мездра и 

София, в т.ч. и с ж.п. транспорт: 

1. Брой автобусни връзки 

1.1. Мездра – Враца /Враца – Мездра/ - средно 16 бр., но варират в 

зависимост от сезона. 

1.2. Мездра – София – 2 бр. 

2. Брой транспортни връзки с ж.п. транспорт 

                 2.1. Мездра – София – 17 бр. 

                2.2. Мездра – Враца  -  11 бр. 

 Брой транспортни връзки (в денонощието) между населените места и общинския 

център: 

Броят на транспортните връзки между населените места и общинския 

център е различен в работните дни и почивните дни, както и в учебно и 

неучебно време. За всички населени места е осигурена транспортна връзка с 



общинския център, като за някои селища същата не е пряка, т.е. налага се 

смяна на превозно средство. Такива са селищата Очин дол, Зли дол, 

Игнатица и Оселна. 

 Брой училища на едно селище   - 0.32 / 28 населени места, с 9 функциониращи 

училища/: 

               Общински училища 

1.СОУ Иван Вазов – гр.Мездра 

2.СОУ Св.Кл.Охридски – с.Зверино 

3.ОУ Хр.Ботев – гр.Мездра 

4.ОУ Св.Св.Кирил и Методий – гр.Мездра 

5.ОУ Васил Кънчов – с.Моравица 

6.ОУ Хр.Ботев – с.Върбешница 

7.ОУ Х.Димитър – с.Елисейна 

                Държавни училища 

8.ПГ по МСС 

9.ПГ по ТО 

                През 2006 година на територията на Община Мездра бяха закрити 3     

училища: ОУ Хр.Ботев – Царевец, НУ Т.Каблешков – с.Оселна и 

Прогимназия Отец Паисий – с.Г.Кремена 

 

 Брой ученици в едно училище - 270 

 Разходи за издръжка на един ученик   -   248.78 лв. 

 Персонал на един ученик  -   0.14 

 Брой селища, без здравни заведения – 27 населени места 

 Брой население, обслужвано от едно здравно заведение – 24 983 жители 

  

Приоритет 2: Укрепване на общинския капацитет за управление на средствата от 

европейските фондове, подпомагане на бизнеса и развитие на местните 

партньорства 

Мярка 1. Подобряване на общинския управленски капацитет  

 През м.юли и в началото на м.август 2006 г. община Мездра бе     

оценена и сертифицирана за разработването и внедряването на 

интегрирана система за управление от  SGS – България, съгласно 

изискванията на три международни стандарта ISO 9001:2000  Системи за 

управление на качество, 14001:2004 Системи за управление на околната 

среда  и Спецификацията OHSAS 18001:1999  Системи за управление на 

здравословните и безопасни условия на труд.  

 През м. май 2006 г. беше изготвена Предварителна оценка на Плана за 

развитие на Община Мездра/2007-2013 г./ от авторски колектив – 

преподаватели в Стопанска академия „Д.А.Ценов” – Свищов. 

 Разработена и приета от общината програма за постоянно повишаване 

квалификацията на служителите от общинската администрация и общинските 

съветници; През  м.януари 2007 г. е разработен Годишен план за обучение на 

служителите от общинската администрация към ИПАЕИ  през 2007 г./ 



след попълване от всеки служител на  Личен план за  обучение и на база 

предвидения размер  на финансовите  средства за специализирано обучение/. 

В Плана са предвидени за обучение:  35  служители от администрацията.   

 Брой, преминали през квалификационни курсове общински служители и 

общински съветници :  39  общински служители/някои са взели участие в 2 и 

повече обучения/ са участвали през годината в курсове и семинари към 

ИПАЕИ и др. институции; обща сума за обучението: 11 360 лв.;  14  

общински служители и 1 общински съветник завършиха курс по английски 

език за начинаещи;  2 групи общински служители преминаха курс 

компютърно обучение за начинаещи и напреднали§ цялата общинска 

администрация се включи в он-лайн обучението на МДААР – 

„Противодействие на корупцията”;  4-ма общински съветници са взели 

участие в 9 семинара     

 Брой на общинските служители, обучени по управление на средствата от 

фондовете на ЕС  -   8  общински служители са взели участие в две и повече 

обучения 

 Брой спечелени проекти (в т.ч. от ЕС)  -   12  + 4 проекта/ съвместно с др. 

общини/ 

Проект 1: Рехабилитация на път Зверино- Игнатица и път Зверино – 

Оселна     -  по   Програма „САПАРД” –         1 292 524 лв /без ДДС/ 

Проект 2: Възстановяване на щети от стихийни бедствия – 12  обекта – 

чрез Гражданска защита средства -     800 994 лв. 

Проект 3: Газификация на ЦДГ – 4 – Национален доверителен екофонд – 

13 490 лв. 

Проект 4:   Реконструкция на участъци от IV-то класна пътна мрежа 3 

обекта  -   205 000 лв. 

Проект 5:  Бизнес – инкубатор –    за строително-монтажни  работи:  

212 000 лв. 

Проект 6:  Корекция на р.Моравешка  -  от  ПУДООС  -    400 000  лв. 

Проект 7:  „Кръговрати” – Симпозиум по скулптура – Швейцарска културна 

програма   -       15 598 лв. 

 Проект 8 “ Старт в кариерата”  -    650  лв. АЗ 

Проект 9: “ От социални помощи към осигуряване на заетост”  - 259 000 лв. 

Проект 10: “Помощ за пенсиониране”   -   55 600  лв. 

. 

Проект 11: “Заетост и професионално обучение на хора с увреждания” – 2 

500 лв. 

Проект 12: “Асистенти на хора с увреждания” -  33 700  лв. 

 

 Привлечени в общината средства (в т.ч. от фондовете на ЕС) –  –   3 386 541  лв. 

 Създадено обществено звено за мониторинг на изпълнението на общинския план 

–  с решение №  206/30.06.2005 на Общински съвет-Мездра е определена група 

за наблюдение на общинската стратегия, в която влизат 8 общински 

съветници; със заповед № 89/ 03.02.2006 г. на кмета на общината е 



определена и групата за наблюдение изпълнението на Стратегията и 

Общинския план за развитие, в състав от 7 човека.  

 Честота на докладите на звеното за мониторинг  -  годишни; изготвен е Доклад 

за изпълнение на общинската стратегия през 2005 г. 

 Предприети мерки, в резултат на мониторинга-   няма 

 Разработена система от преференции за развитие на бизнеса; Да – предвижда се 

усъвършенстване. 

 Брой нормативни документи на общината, в които са включени преференции за 

бизнеса.  Решение 195 от 2001 г. изменено с Решение 134 от 2004г; Протокол 

№41 / 27.12.2006 е предвидено в Програмата за работа на Общински съвет за 

м. Февруари 2007 г. – Приемане преференции за привличане на инвеститори, 

за разкриване на МСП  и на нови работни места; Приета „Програма за 

запазване и разширяване на бизнеса / 2006 г.-2007 г./” 

Мярка 2. Засилване взаимодействието с третия сектор на местно, регионално и 

национално равнище 

 Брой на създадените обществени и консултативни съвети в помощ на 

общинската администрация; ;      7   

Обществен съвет „Икономика, околна среда и развитие на 

инфраструктурата” 

Обществен съвет „Образование и работа с младите хора” 

Обществен съвет „Изкуство, култура и историческо наследство” 

Обществен съвет „Здравеопазване и здравна култура” 

Обществен съвет за социално подпомагане – 7 заседания, проведени през 

2006 г. 

      Обществен съвет „Спорт, туризъм и отдих 

Консултативен съвет по туризъм / провел е 1 заседание през годината/ 

 

 Брой привлечени хора, които активно участват в обществените съвети - 69 

 Брой на проектите, осъществени от общината в партньорство с 

неправителствени организации от страната  -  1 – Програма ФАР, Развитие на 

ПЧП, център за инвестиции с водещ партньор ТПП – Враца 

 Брой на неправителствените организации, привлечени от общината за съвместно 

осъществяване на социални дейности -  няма / изключение – Червен кръст/ 

 Брой на населението получило социални услуги, предоставени съвместно от 

общината и неправителствени организации - няма 

 Дял на социалните услуги, предоставяни от НПО в отношение към всички 

местни социални услуги - няма 

Приоритет 3: Развитие на общинската икономика и повишаване на нейната 

конкурентноспособност 

Мярка 1. Преструктуриране на общинската стопанска дейност  



 Брой приватизирани общински предприятия – няма приватизирани общински 

предприятия през 2006 г. 

 Сума на активите на приватизираните общински предприятия (хил.лв.); 

 Брой на регистрираните смесени предприятия –няма регистрирани смесени 

предприятия 

 Активи на регистрираните смесени предприятия (хил.лв.);  не разполагаме с 

информация 

 Брой на работните места в регистрираните смесени предприятия; 

 Брой реализирани публично-частни партнъорства;    през м. ноември 2006 г. 

стартира проект по Програма ФАР „Подкрепа за техническа подготовка за 

ПЧП на проект за развитието на Архитектурен комплекс „Калето” -  

стойност  20 749 лв. 

 Брой на проектите, изпълнявани съвместно между община Мездра и други 

общини;   4 

1. Проект „Местно икономическо развитие и маркетинг на 

българските общини” – съвместно с 10 общини по програмата на 

ФРМС; 

2. Проект „Изследване на добри практики в сферата на ПЧП в страни 

от ЕС”, програма на „Отворено общество” с община Брно, Република 

Чехия; 

3. Проект „Медитеритаж” съвместно с общини от 8 страни с водещ 

партньор Лигурия, Италия; 

4. Проект „Мездра и Маммола – ново партньорство в разширена 

Европа” , с община Маммола, Италия.  

 Сума на проектите, изпълнявани съвместно между община Мездра и други 

общини (хил.лв.) – 95 485 лв. /  сумата по тези проекти е включена в обща 

сума на Привлечени в общината средства/   

Мярка 2. Подпомагане на малкия и средния бизнес в т.ч. на селскостопанските 

производители  

 Площ на предоставените терени за развитие на производствена дейност и 

търговия на МСП (кв.м.);      -     обща площ 1500 кв.м;заета търговска площ – 

1200 кв.м/ заетост на бизнес-инкубатора  – 80% 

 Създаден бизнес инкубатор в общината през 2006 г. е създаден Бизнес-

инкубатор в общината 

 Брой създадени МСП, в резултат на дейността на бизнес инкубатора -  създадена 

е фирма „ЕТ”Том Мел- 12 МГ- Катюша Иванова””- цех за френски закуски и 

сладкарски изделия ; ЕТ”Мари-мел- Мария Иванова” – Враца – цех за 

хлебарски изделия –производство на кори”  

 Брой услуги, предоставени от бизнес инкубатора на МСП – предоставяне на 

помещения под наем на преференциални цени, създаване на нови и по-добри 

условия за работата на фирмите; подпомагане и съдействие на 

предприемачеството в процес е разработване на достъп до Интернет от 

наемателите на помещения в бизнес-инкубатора, телефонни връзки и 



възможност за запознаване с разнообразна фирмена и техническа 

документация 

 Брой на фирми и МСП  , на които общината е съдействала за рекламиране на 

дейността и е осигурила контакти за намиране на допълнителни пазари- на 

изложението „Изберете българското” в НДК община Мездра участва със 

собствен щанд, на който се рекламира дейността на:  „Хемус-М” – АД, 

„Леденика и ММ” АД,”Ню текс” – АД и ЕТ”Ив-2000-Иванчо Христов”; 

Участие на общината  в общ уеб-сайт Invest.bg 

Мярка 3. Използване на природните дадености за развитие на селски, екологичен и 

религиозен туризъм  

 Брой на създадената или подобрена леглова база  -  114  легла 

 Брой на нововъведени/модернизирани хотели  - 2  бр. / Мотел „Долче Вита” и 

Хотелски комплекс „ Оазис” 

  Брой на създадените/подобрени атракции  - Крепост Калето, Комплекс „Дядо 

Йоцо гледа”, Екопътека с.Очин дол - Пършевица 

 Създадени нови фирми в областта на туризма -  1 / „Токсан” – ООД  / 

 Обединение на туристическите фирми в професионално сдружение: 

Сдружение с нестопанска цел ”Искърско дефиле” – с.Зверино 

Сдружение „Ржана” – с.Игнатица 

Сдружение с нестопанска цел – АО „Хемус – Запад” – гр. Мездра 

Сдружение „Икономическо развитие на община Мездра”        

 Брой хора, занимаващи се с туристически бизнес -  160 /управители и персонал 

на фирми от туристическия бизнес/ 

 Брой туристи -  1316 /в хотел „Родина”/ + 45 / в Мотел „Долче Вита”/ 

 Брой реализирани от туристите нощувки в общината – 4572 /в хотел”Родина”/ 

 Брой на нови маркетингови инициативи/схеми за промоциране на туристическия 

бизнес - няма 

 Брой на организирани конференции/ изложения: 

- Пресконференция на проект по схемата за безвъзмездна помощ за 

стимулиране на публично-частните партньорства във връзка с 

ефективното икономическо развитие на архитектурния комплекс 

„Калето” 

- Участие на община Мездра в изложение „Изберете българското” в НДК  

Мярка 4. Привличане на чуждестранни инвестиции  

 Обем на чуждестранните инвестиции на територията на общината (лв.) – през 

2006 г. -  7 403 250  лв. 

 Брой на чуждестранните фирми, регистрирани  и осъществяващи дейност на 

територията на общината  - 3 по-големи: „Хемус – М” – АД, „Венус Марбле 

груп”, “Техкерамик-М” - ООД, „Марколана – България” – ООД – с. Зверино 



 Размер на капитала на чуждестранните фирми, регистрирани на територията на 

общината (лв.)  -  7 413 000 лв. 

 Площ на предоставените терени за привличане на чуждестранни инвестиции 

(кв.м.)  -  от общината няма предоставени терени 

 Създадено звено към общинската администрация за специално съдействие за 

решаване на проблеми от местна компетентност, свързани с чуждестранните 

инвестиции  - няма 

 Разработена бизнес-визитка на общината  през 2006 г. е разработена 

маркетингов профил на община Мездра по проект на ФРМС. 

Маркетинговият профил е на английски и български език. Маркетинговият 

профил на английски език е издаден на брошура. Изготвени са презентации 

представящи бизнес потенциала на общината. Една от презентациите е 

изготвена специално за чуждестранни инвеститори. 

Мярка 5. Интегриране на териториалната общност към пазара на труда, 

стабилизиране и нарастване на заетостта 

 равнище на регистрираната безработица в общината (%); 

- 13,16 % средногодишно, 11,16 % в края 2006 година 

 Брой на участниците в програми за временна заетост; 

- НП „От социални помощи към осигуряване на заетост”  - 325 лица 

- НП ”Асистенти на хора с увреждания” – 89 лица 

- НП „Старт  на кариерата” – 2 лица 

- Учители на деца с увреждания – 1 лице 

- НП „Заетост и професионално обучение  на хора с трайни увреждания” 

– 2 лица 

- Алтернативна заетост по ФАР – 14 лица 

- НП „Помощ за пенсиониране” – 23 лица 

 Брой на предприемачите, обучени за развитие на алтернативни дейности;  

            - няма 

 Брой на лицата, преминали курсове за квалификация и преквалификация. 

           – 128 лица 

Приоритет 4: Подобряване на непосредствената жизнена среда и на условията за 

живот на населението в общината 

Мярка 1. Увеличаване на обхвата и качеството на публичните  услуги 

 Дял на обслужваните от ДСП самотни стари хора от всички нуждаещи се; 

- 65 % от всички нуждаещи се 

 Дял на обхванатите в детски градини деца от всички деца на съответната възраст 

-   93%    / Децата с постоянен адрес  Община Мездра, родени в периода 2000 

– 2004 година са 827. За учебната 2006/2007 година Списък – Образец 2 за 

детските градини е заверен с общ брой деца 770/ 

 



 Брой на родителите, удовлетворени от качеството на образователните услуги -  

не разполагаме с такава информация 

 Брой ученици, продължаващи в училища с прием след 7-ми/8-ми клас и ВУЗ –  в 

училища с прием  -  81 / 37% /;  Във ВУЗ -  39  / 26%/ 

 Дял на учениците, продължаващи образованието си от всички ученици  -  99% за 

ученици;       26%  за студенти 

 Коефициент на записване в училище (%);   -  99.57% 

 Брой вакантни места за учители  -  няма 

 Потребители на административни услуги, удовлетворени от тяхното качество; 

      През 2006 г.  21305  граждани за посетили Центъра  за  услуги  и 

информация на гражданите, с  1246 повече от 2005 г. с 5.8% повече от 2005 

г. Средно-месечна посещаемост – 1775 граждани/ при 1672 през 2005 г./;  

средно-дневна посещаемост – 84 граждани/ при 79 през 2005 г./. В 

електронната деловодна система са заведени 8961 документи, с 270 повече 

от 2005 г. В общината са постъпили 175 жалби, но нито една от тях не се 

отнася до качеството на административното обслужване.  Общо 31 

граждани през 2006 г. са попълнили анкета за удовлетвореността от 

качеството на услугите. От тях само 3 не са доволни от обслужването. 

 Брой жители на една лекарска практика в населеното място, в т.ч. в селата- 

     1785 жители на една лекарска практика 

 Брой лекарски практики на едно населено място, в т.ч. в селата – 2 лекарски 

практики 

Мярка 2. Доизграждане и развитие на базата за спорт и отдих 

 Брой изградени нови площадки и комплекси за спорт и отдих; 

 Брой изградени кътове за отдих в красиви местности; 

 Инвестиции за реконструкция и развитие на общинската база за спорт и отдих 

(ученически лагер в гр. Шабла, стадиона в гр. Мездра). 

 

 

 На база изготвения анализ за 2006 г. от общинската администрация групата за 

наблюдение на  Стратегията за развитие на община Мездра /актуализиран вариант 

2005-2006 г./  направи следните изводи: 

1. Значителни усилия положи общинската администрация за приключване 

на процеса по сертифициране на общината. За резултатите ще говорим в 

бъдеще. Но пред българските общини сега стоят сериозни 

предизвикателства. Те са свързани с  подготовката на българската 

държава за присъединяването на страната ни към  Европейски съюз. 

Българските общини трябва да са готови и способни да устоят на 

конкурентния натиск и нарастващите изисквания на гражданите. Едно от 

стратегическите решения в тази посока е провеждането на съвременна 

политика и управление, базирани на изпитани и международно приети 

принципи, стандарти и практики. при внедряване и прилагане на 

съвременните системи за управление. 



           Община Мездра се стреми да бъде в синхрон с тези 

предизвикателства. 

    

2. Сериозна работа извърши общинската администрация за реализираните  

12 големи проекта и привличане в общината на  средства от 3 386 541 лв., 

както и за разработените в партньорство с други общини  4  проекта. 

3. През годината продължи работата  по стабилизиране и нарстване на 

заетостта в общината, чрез включване в различните  национални 

програми. 

4. Разширява се системата на предлагане на по-качествени социални услуги 

на населението и социалния патронаж в общината. 

5. Нараства броят на гражданите, ползващи административни услуги в 

Центъра за услуги и информация. Подобрява се качеството на услугите.  

6. Обръща се голямо внимание през годината на планирането и 

провеждането на качествено обучение на общински служители и 

общински съветници./ в т. ч. и по инструментите за финансиране на ЕС/. 

 
Групата за наблюдение на Стратегията предлага на Общински съвет – 

град Мездра да приеме  изготвения доклад за изпълнение на Стратегията за развитие на 

община Мездра за 2006 г.  


