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Съгласно възприетите приоритети и мерки в плана за развитие на община Мездра, се 

предлагат следните основни показатели за мониторинг и оценка: 

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.) - 8.625 км 

 Инвестиции в пътната мрежа (лв.)  - 1 176 550 лв. 

 Селища и брой население от общината, обслужвано от реконструирана 

четвъртокласна пътна мрежа – Зверино, Игнатица, Оселна, Цаконица, Кален, 

Крета -  3442  жители 

 Дължина на изградена канализационна мрежа (км.) – няма през 2008 г. 

 Брой на населението, обслужвано от канализационна мрежа -  14 896  жители 

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

за град Мездра и 59.6% за общината / от селата частично има изградена 

канализационна мрежа  само в с. Зверино/ 

 Инвестиции в канализационната мрежа (лв.) – 20 700 лв. за ППР /проектиране/ 

 Дължина на изградена водопроводна мрежа (км.) - няма 

 Дължина на рехабилитирана водопроводна мрежа (км.)  - 4.023 км/ извършено от 

           В и К, съгласувано с общината 

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

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

            85 х.лв./ инвестициите са на В и К/ 

 Брой жители, обслужвани от новите (рехабилитирани) водопроводни мрежи – 

19 401 жители 

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

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

 Дължина на ремонтираната улична мрежа в населените места (км.) -  1.72 км 

 Брой ремонтирани обекти на образованието, здравеопазването, социалните грижи, 

културата, спорта и младежките дейности   -    21  обекта 

 Инвестиции в обекти на образованието, здравеопазването, социалните грижи, 

културата, спорта и младежките дейности (лв.)   -   1 196 238 лв. 

 Брой газифицирани общински обекти;-  -   един - хотелски комплекс „Родина” 

 Инвестиции в нова техника за сметосъбиране и сметоизвозване (лв.) -  123 360 лв.  -  

сметоизвозна кола 

 Дължина на укрепени речни корита (м.)  -  608 м.      

Мярка 2. Оптимизиране и рационално използване на инфраструктурата 
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 Разработена система за транспортно обслужване на училищната мрежа: 

Транспортното обслужване на училищната мрежа се осъществява с 

предоставените от МОН на община Мездра ученически автобуси и от 

транспортни фирми, с които общината е сключила договори за обществен 

превоз на пътници. 

С предоставените ученически автобуси се извършва превоз на ученици, както 

следва: 

1. Автобус с рег. № СА 25 66  ВТ / 11 + 1 места/ извършва превоз на ученици от 

с.Люти брод до учебните заведения в гр. Мездра. 

2. Автобус рег. № СА 65 87 ВТ / 16 местен/ извършва превоз на ученици от с. 

Крета до учебните заведения в  Мездра. 

3. Автобус рег. № С 94 55 ХТ / 27 + 1 места/ извършва превоз на ученици от 

населени места Ослен Криводол и Дърманци до учебните завадения в гр. Мездра. 

4. Автобус рег. № СА 93 88 ВС / 31 местен/  извършва превоз на ученици от с. 

Долна Кремена и с. Горна Кремена до учебните завадения в гр. Мездра. 

5. Автобус рег. № СА 21 70 АВ / 15 + 1 места/  извършва превоз на ученици от 

населени места Дърманци, Долна Кремена и Ослен Криводол до учебните 

заведения в гр. Мездра. 

6. Автобус рег .№ СА 90-43 МХ извършва превоз на ученици от населени места 

Долна Кремена и Горна Кремена 

Схемата за превоз на ученици с предоставените ученически автобуси е 

съобразена с броя на пътуващите ученици от населените места до учебните 

завадения в гр. Мездра, капацитета на предоставените автобуси, 

възможността за тяхното техническо поддържане и експлоатация, както и 

поставяне на фирмите – превозвачи в равностойно положение. 

Фирмите – превозвачи, които извършват превоз на ученици, съгласно 

общинската транспортна схема са: 

1.  „Мездра – Автотранспорт 2003” ЕООД извършва превоз на ученици от 

населени места Типченица, Ребърково, Цаконица, Кален, Горна Бешовица и 

Боденец до учебните заведения в Мездра. 

2. „Цветина” – ООД гр. Мездра извършва превоз на ученици от населени места 

Старо село, Царевец, Брусен, Върбешница, Крапец, Моравица и Руска Бяла, до 

учебните заведения в гр. Мездра и с. Върбешница/ от с.Крапец/. 

3. ЕТ „Пеци Митков” – гара Лакатник извършва превоз на ученици от 

Осеновлаг, Зли дол, Габровница, Оселна, Люти брод, Еленов дол и Оплетня до 

ОУ „Хаджи Димитър” – Елисейна. 

От Игнатица, Очин дол, Елисейна, Оселна, Левище, Зли дол, Ребърково и Люти 

брод се извозват учащите до СОУ”Климент Охридски” – Зверино. 

С разработените и действащи схеми е осигурено пълно обхващане на всички 

пътуващи ученици.   

 Брой транспортни фирми, обслужващи населението на общината:  

 Мездра Автотранспорт – 2003” ЕООД 

 „Цветина” – ООД 
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 ЕТ „Пеци Митков” – гара Лакатник 

 ЕТ „ Томи” - Враца 

 „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:  

o 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  -  0.25/ 28 населени места – 9 училища/; През 

годината е закрито ОУ”Христо Ботев” - Върбешница 

               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” Х.Димитър” - с.Елисейна 

7.ПГ “ Алеко Константинов “- Мездра 

                Държавни училища 

8.ПГ по МСС - Мездра 

9.СПИ “ Св. Климент Охридски “ с. Лик 

 Брой ученици в едно училище  -  290 

 Разходи за издръжка на един ученик  -  2 162 лв. 

 Персонал на един ученик  -  0.125  

 Брой селища, без здравни заведения   -   26- те села/ в Зверино има постоянна 

лекарска практика/ 
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 Брой население, обслужвано от едно здравно заведение  -  24 224 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 2008 г. община Мездра защити успешно сертифицираната  

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 18001:2007  Системи за управление на здравословните 

и безопасни условия на труд. 

 През цялата 2008 г. продължи работата по проект  „Добро 

управление и организационна култура на местната власт в България”, 

финансиран по програма МАТРА на Кралство Холандия, с участие от българска 

страна на ФРМС и НПО „Линкс”, по който Община Мездра е една от десетте 

пилотни общини. Проектът ще се реализира до фев. 2009 г. През 2008 г. по 

проекта беше създадена Местна инициативна група по интегритет/МИГИ/. 

През годината МИГИ работи по приет План за действие, разработи и 

организира анкетно проучване сред гражданите, представители на НПО и 

бизнеса и общински служители; разработи и издаде  300 бр. от брошура за 

представяне дейността на МИГИ, участва в 4 обучения, реализира   3 

предавания  по КТ”Интерсат” – Мездра.   

 От м. февруари 2008 г. община Мездра участва като партньор на 

Сдружение „Горна Оряховица – 2000” по Проект: № 07-23-73-С/ 01.02.2008 год.  

“Подобряване на знанията и уменията на Структурите на гражданското 

общество с цел  укрепване на институционалния им и организационен 

капацитет за реализиране  ефективно партньорство и сътрудничество 

помежду им  и ефективно партньорство и сътрудничество между тях и 

общинските администрации.” – Четирима общински служители и двама 

представители на НПО участваха в различните обучителни семинари и срещи 

по проекта. 

 През м. април 2008 г. общинска администрация основно разработи 

проекта на Асоциация на общините от Западна Стара планина „Хемус – запад”, 

по ОП „Административен капацитет”, Приоритетна ос II „Управление на 

човешките ресурси подприоритет 2.3. „Укрепване капацитета на структурите 

на гражданското общество”. 

 През м. юли 2008 г. със заповед на кмета на общината е създаден 

Общински експертен съвет по програмиране, подготовка и изпълнение на 

проекти, приет е Устройствен правилник и са определени две постоянни 

работни групи за инфраструктурни проекти и за социални и хуманитарни 

проекти 

 През м. декември 2008 г. Община Мездра е определена за пилотна 

община по проект на НСОРБ “Гражданите и общината – партньори за 

прозрачна и ефективна местна     администрация” по оперативна  програма 

„Административен капацитет”, който ще се реализира до м. септември 2009 

година. Разработен е План за ефективно и прозрачно управление на община 

Мездра през 2009 г. 
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 Разработена и приета от общината програма за постоянно повишаване 

квалификацията на служителите от общинската администрация и общинските 

съветници - През  м.януари 2009 г. е разработен Годишен план за обучение на 

служителите от общинската администрация към Институт за публична 

администрация / ИПА/  през 2009 г./ и към НСОРБ. В Плана са предвидени за 

обучение:  10  служители от администрацията, на стойност 1965.00 лв. / само 

към ИПА/ и на 33 служители/ вкл. Кметове и км.наместници/ към НСОРБ / 

сумите за обучението не са уточнени/..   

 Брой, преминали през квалификационни курсове общински служители и общински 

съветници - 49  общински служители /някои са взели участие в 2 и повече 

обучения/ са участвали през годината в курсове и семинари към ИПА и др. 

институции; обща сума за обучението: 7094.00 лв.;  10  общински служители и 

1 общински съветник завършиха курс по английски език за напреднали- ниво В-2; 

15 служители завършиха курс по английски за начинаещи – ниво А-2/ по 

програма на МДААР/; 10 общински служители успешно положиха изпит за 

международния компютърен сертификат IT card;  12 общински съветници/ 

някои са взели участие в повече от едно обучение/  през 2007 г. са преминали 

обучение. 

 Брой на общинските служители, обучени по управление на средствата от фондовете 

на ЕС  -  8 общински служители през 2087 г.  са преминали обучение по 

управление на средствата от фондовете на ЕС /Европейски фонд за регионално 

развитие, Кохезионен, Европейски социален фонд/ по оперативните програми: 

„Регионално развитие”, „Административен капацитет” и „ Развитие на 

селските райони” 

 Брой спечелени проекти (в т.ч. от ЕС) -    2 по ОП ”Регионално развите”, 1 – 

програма „Красива България”, 1 – по СИФ, 1 по ПУДООС: 

-  ОПРР – Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез 

реконструкция на общински път в община Мездра – път VRC 1143 - /III – 103/ 

Старо село - Царевец – Брусен   -    стойност   4 142 760.83 лв./ средствата – през 

2009 г. / към 17.03.09 г. авансово е преведена сумата 414 276.08 лв/. 

-  ОПРР – Осигуряване на подходяща образователна инфраструктура за 

основното и средно образование и предучилищния процес на територията на 

община Мездра -  6  обекта -      стойност  4 268 640.26 лв / средствата – през 

2009 г./ към 17.03.2009 г. авансово е преведена сумата 426 864.03 лв./ 

-  Красива България – Реконструкция на пл. „България”- Мездра  – III  етап – 

обща стойност – 199 957 лв.  в т.ч. от  КБ -  99 978  лв. 

- Социално – инвестиционен фонд  -  Дом за възрастни хора с увреждания – 

Мездра – на  обща стойност  256 193 лв. в т.ч. от СИФ – 196 450 лв. 

-  ПУДООС  -  Корекция на р. Моравешка III етап – стойност  291 583 лв.  

- Възстановяване и предотвратяване на щети от бедствия – 10  обекта,                                                                                      

                                                                                                       639 421 лв. 

Програми към МТСП – АЗ -  Д ”БТ”   -  345 784,18лв.  

-   НП “ Старт в кариерата”   

-   НП  “ От социални помощи към осигуряване на заетост”. 

-   НП “Помощ за пенсиониране”   
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-   НП “Заетост и професионално обучение на хора с трайни  увреждания”  

-   НП “Асистенти на хора с увреждания” 

-   Програма за стажуване 

 

 Привлечени в общината средства (в т.ч. от фондовете на ЕС) – лв.  1 603 216.18 лв. 

През 2008 г. общинската администрация  подготви и кандидатства със 

следните проекти: 

- ОП „Околна среда” – проект „Пречиствателна станция за отпадъчни води за 

град Мездра”  -  стойност 9 720 000 лв. 

- ОП „Околна среда” – „Инвестиционен проект за доизграждане на 

канализационна мрежа и изграждане на градска ПСОВ – гр. Мездра – стойност 

18 107 028 лв. 

- ОП „Регионално развитие” – проект „Мездра – град с изградена 

инфраструктура, осигуряваща безопасна и благоприятна среда за живот и 

отдих” – стойност 6 898 229.09 лв. 

- ОП „Околна среда” – техническа помощ – „Опазване и подобряване 

състоянието на басейна на р. Искър на територията на община Мездра – 

изграждане на водопроводна система на с. Зверино”  -  360 000 лв. 

- програма „Красива България” – „Ремонт и осигуряване на достъпна среда на 

общинска сграда за обществени услуги” – обща стойност 258 351 лв. 

- програма „Красива България” – „Ремонт на храм Св.Димитър” – с.Царевец” – 

обща стойност 115 617 лв. 

- програма „Фар” – проект „За по-добро бъдеще на децата от община Мездра” – 

обща стойност 211 659 лв. 

- в партньорство с община Враца – по ОП „Околна среда” – проект 

„Изграждане на клетки 2.1 и 2.2 към Регионално депо за твърди битови 

отпадъци от Община Враца и Община Мездра” 

- в партньорство с община Враца и община Козлодуй по ОП „Регионално 

развитие” – с проект „Подкрепа на междурегионално сътрудничество и обмен 

на най-добри практики”   

 Създадено обществено звено за мониторинг на изпълнението на общинския план – 

с решение №  207/30.06.2005 на Общински съвет-Мездра е определена група за 

наблюдение на общинския план за развитие, в която влизат 8 общински 

съветниц, с решение № 50/28.02.2008 г. е актуализиран състава на Групата за 

наблюдение на общинския план за развитие, в състав  8 човека; 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; изготвени са  Доклади 

за изпълнение на общинската стратегия през 2005 г. и 2006 г. и за изпълнение на 

плана за развитие на община Мездра през 2007 г. 

 Предприети мерки, в резултат на мониторинга; -  през 2008 г. бяха предприети 

действия по преструктуриране на някои от обществените съвети 
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 Разработена система от преференции за развитие на бизнеса с реш. 494/29.03.2007 г. 

приема общински преференции за осъществяване на инвестиционна дейност на 

територията на община Мездра / отменя реш. № 195/; с реш. № 534/28.06.07 г. 

приема Стратегия за икономическо развитие на Община Мездра за периода 

2007 – 2015 г. 

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

бизнеса  -  Общински преференции за осъществяване на инвестиционна дейност 

на територията на община Мездра; Стратегия за икономическо развитие на 

Община Мездра за периода 2007 – 2015 г. 

   

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

национално равнище 

 Брой на създадените обществени съвети в помощ на общинската администрация  -  

през 2008 г. работещите обществени /консултативни/ съвети са три, с 

проведени общи  11 заседания: и обсъдени  18  въпроса: 

-   Обществен съвет за социално подпомагане  -  7  заседания/ разработена и 

внесена в Общински съвет Стратегия за развитие на социални услуги за 

периода 2008 – 2011 г.;  реализирани два проекта – „Повишаване 

информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и 

лобиране за техните права”  и НП”Заетост и професионално обучение на хора с 

трайни увреждания” – наети 6 лица за 3 години: ОЦСУД – 3-ма, кметство 

Моравица, кметство Оселна и кметствоЗверино – по  1 човек 

-   Обществен съвет за култура и историческо наследство – 2  заседания 

-  Консултативен съвет по туризъм  -  2  заседания / октомври 2008 г. обсъдена 

Програма за развитие на туризма за периода 2008 – 2011 г./ 

Структуриран е Обществен съвет за противодействие на корупцията и са 

разработени Правила за дейността му, но реално ще заработи през 2009 г. 

Предстои преструктуриране на обществения съвет ”Икономика, околна среда 

и развитие на инфраструктурата” в консултативен обществен съвет по 

Бизнес и околна среда и редуциране на състава. 

 Брой привлечени хора, които активно участват в обществените съвети  -  44 

 Брой на проектите, осъществени от общината в партньорство с неправителствени 

организации от страната -   4 проекта / посочени са с Приоритет 2, Мярка 1/  

 Брой на неправителствените организации, привлечени от общината за съвместно 

осъществяване на социални дейности  -   2 бр.: БЧК – Враца и Клуб на 

пенсионерите „Мездрея” 

 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 
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Мярка 1. Подпомагане развитието на предприемачеството и на чуждестранните 

инвестиции 

 Открито гише за предприемача - функционира още от ноември 2002 г. с 

откриването на Центъра за услуги и информация на гражданите. Извършва 

консултации и някои услуги на бизнеса; клиентите попълват анкетни карти за 

удовлетвореността от услугите; има резерви по отношение на работата на 

Гишето на предприемача 

 Функциониращ бизнес инкубатор в общината - от 2006 г. в общината 

функционира Бизнес инкубатор  

Бизнес инкубатор – Мездра” ЕООД стартира дейността си през 2006 година с 

решение на Врачански окръжен съд № 141, а през 2008 година е вписан в Търговския 

регистър на Агенцията по вписванията с идентификационен № 106584520. През 

втората половина на 2006 г. приема първите фирми – наематели. С цел подпомагане 

на новосъздадените и стартиращите фирми и решение на ОбС, през първата година 

те плащат 50% от стандартния наем, през втората година – 75% и през третата 

година – пълния наем. При наличие на свободни места, фирмите наематели могат да 

ползват помещения на бизнес инкубатора и след изтичане на тригодишния срок на 

инкубиране при размер на наема, определен от ОбС за дадения вид дейност. 

В момента помещенията са заети на 80%. Някои от фирмите, ползващи 

преференциален наем – „артекс”-ЕООД, „Диди” – ЕООД, „ДБН” – ЕООД. 

 Брой създадени МСП, в резултат на дейността на бизнес инкубатора  -  3 

 Брой услуги, предоставени от бизнес инкубатора на МСП: 

-  консултантски услуги за участие в проекти на ЕС 

-  отдаване на помещения под наем на преференциални цени 

-  интернет услуги 

- организиране на презентации на фирми от общината  

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

осигурила контакти за намиране на допълнителни пазари  -  25 

 Функциониращо звено към общинската администрация за специално съдействие за 

решаване на проблеми от местна компетентност, свързани с чуждестранните 

инвестиции -  при заявка и проявен интерес от страна на чуждестранен 

инвеститор се определя служител от Дирекция „УПИТУ” за оказване на 

съдействие 

Мярка 2. Стабилизиране и нарастване на заетостта чрез развитие на местната 

икономика 

 Брой на регистрираните смесени предприятия  -  няма данни 

 Активи на регистрираните смесени предприятия (хил.лв.)  - 

 Брой на работните места в регистрираните смесени предприятия  -   

 Брой реализирани публично-частни партнъорства; 

1. Проект по Програма ФАР за ПЧП за развитието на Архитектурен комплекс 

„Калето” – приключи през 2008 г. 
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2. Проект на СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” - „Различни, но заедно в 

ежедневието” в партньорство с общината по Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси” -  74 933 лв. 

3. Проект на СОУ”Иван Вазов” – „Училището? Да! Това е моят дом!” в 

партньорство с общината по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” -  47 625 лв. 

4. В партньорство и със съдействието на община Мездра през 2008 г. са спечелени 

13 проекта от читалища пред Министерство на културата – на обща 

стойност 19 200 лв. 

 Брой на проектите, изпълнявани съвместно между община Мездра и други общини; 

проектите са посочени в Мярка 1 на Приоритет 2 от настоящия отчет 

 Сума на проектите, изпълнявани съвместно между община Мездра и други общини 

(хил.лв.). 

 Площ на предоставените терени за развитие на производствена дейност и търговия 

на МСП (дка./дка) -   48.062 дка земя в землището на Руска Бяла; общински имот 

в с. Горна Бешовица / училище и земя/; общински имот – Руска Бяла – 3.600 дка 

– за автосервиз; общински имот от 58.060 дка в землището на Брусен – за 

високотехнологично производство – фотоволтаична централа;  765 кв.м имот 

в с. Зверино – за произв. нужди; 2 980 кв.м – масивна сграда в Мездра – за 

производство; 18 200 кв.м имот с училищна сграда в Долна Кремена за 

производствени нужди   

 Брой на създадената или подобрена леглова база – 1бр.  

 Брой на нововъведени/модернизирани хотели - няма 

 Брой на създадените/подобрени атракции - няма 

 Създадени нови фирми в областта на туризма - няма 

 Функциониране на професионално сдружение на туристическите фирми 

- СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “ ИСКЪРСКО ДЕФИЛЕ “  с адрес на 

управление с. Зверино, има за цел подпомагане на туризма в община Мездра. 

 - СДРУЖЕНИЕ “ РЖАНА “ със седалище с. Игнатица, имаща за цел да 

съхранява, обогатява и развива традициите и ценностите на българското 

туристическо движение. 

 - СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ - АСОЦИАЦИЯ НА ОБЩИНИТЕ ОТ 

ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА “ ХЕМУС – ЗАПАД “, с участието на община Мездра в 

нея. Цел на сдружението е опазване на околната среда в района на Западна Стара 

планина, развитие на нетрадиционни форми на туризъм – екологичен, селски, 

религиозен и др.   

 Брой хора, занимаващи се с туристически бизнес – 490 бр. 

 Брой туристи – 650 бр. 

 Брой реализирани от туристите нощувки в общината – 2095 бр. 

 Брой на нови маркетингови инициативи/схеми за промоциране на туристическия 

бизнес - няма 

 Брой на организирани конференции/ изложения - няма 
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 Обем на чуждестранните инвестиции на територията на общината (лв.)  -  по данни 

от фирмите – общо инвестиции за 2008 г. – 2 514 х. лв.   / „Хемус-М”- АД – 167 

х.лв.; „Венус Марбле Груп” – 322 х.лв.; „НЮ ТЕКС” – АД – 230 х. лв.;  

„Евро Дринкс” – АД – 410 х. лв.; „Стройкерамика” – АД – 10 х. лв.; „Марколана- 

България” – ООД – 1 375 х. лв. /   От тях – чуждестранни инвестиции 1 679 х.лв.  

 Брой на чуждестранните фирми, регистрирани на територията на общината няма 

данни  

 Размер на капитала на чуждестранните фирми, регистрирани на територията на 

общината (лв.); - 7 408 х.лв. 

 Площ на предоставените терени за привличане на чуждестранни инвестиции (кв.м.); 

 Равнище на регистрираната безработица в общината (%); 

Към 31.12.2008г. регистрираните безработни  в община Мездра  са 766 лица. 

Равнището  на безработицата е 6,88 %            

 Брой на участниците в програми за временна заетост; 

* НП „От социални помощи към осигуряване на заетост”    - 344 лица  

* НП „Старт в кариерата” – 1 лице 

* НП „Помощ за пенсиониране” – 23 лица 

* НП „Асистенти на хора с увреждания” - 17 

* НП „Заетост и професионално обучение на хора с  

    трайни увреждания” – 6 лица 

      Брой на предприемачите, обучени за развитие на алтернативни дейности; - няма 

 Брой на лицата, преминали курсове за квалификация и преквалификация - 110 

* „Външни облицовки и настилки”                                        -         10 

* „Озеленител”                                                                          -          10 

* „Продавач консултант”                                                      -           20 

* „Автотранспортна техника”                                            -           20 

* „ Пътнотранспортна техника”                                        --         10 

* „Компютри”                                                                          -          10 

* „Сътрудник малък и среден бизнес”                                  -          10 

* „Готвачи”                                                                              -          10 

* „Огняри”                                                                                -          10    

 

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  -  76% 
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 Дял на обхванатите в детски градини деца от всички деца на съответната възраст  -  

91% 

 Брой на родителите, удовлетворени от качеството на образователните услуги -  78% 

по проучвания на Директорите на училища и детски градини 

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

-  след 7-ми клас - 56 ученици от 216 ученици /  26%/ 

           -  след 8-ми клас – 174 ученици  от 174 / 100%/  

          -  във ВУЗ – 31 ученици от 99 завършили / 31%/   

 Дял на учениците, продължаващи образованието си от всички ученици -  98% 

 Коефициент на записване в училище (%) -  в I-ви клас – 100%; в 8-ми клас – 98% 

 Брой вакантни места за учители -  1 място за учител по физика; ½ място за 

учител по английски език 

Потребители на административни услуги, удовлетворени от тяхното качество  -  

През 2008 г. 17 069  граждани за посетили Центъра  за  услуги  и информация на 

гражданите. Средно-месечна посещаемост – 1422 граждани,  средно-дневна 

посещаемост – 65 граждани. В електронната деловодна система са заведени 

8499 документи. В общината са постъпили 1401 жалби/ с 19 повече от 2007 г./, 

но нито една от тях не се отнася до качеството на административното 

обслужване.  Общо 31 граждани през 2008 г. са попълнили анкета за 

удовлетвореността от качеството на услугите. Няма недоволни от 

обслужването граждани. 21 представители на бизнеса и граждани са 

попълнили анкетни карти на Гише на предприемача. 

 

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

2240 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  няма 

 Брой изградени кътове за отдих в красиви местности  - няма 

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

(изграждане на спортна зала в гр. Мездра)  -   243 384 лв. за Многофункционална 

спортна зала 

 

На база изготвения анализ през 2008 г. от общинската администрация групата за 

наблюдение на Плана за развитие на община Мездра 2007-2013 г.  направи следните 

изводи: 

1. През 2008 г. усилията на общинската администрация изцяло са 

насочени към подготовка и кандидатстване с проекти по 

оперативните програми ”Регионално развитие” , “Околна среда” и 

“Административен капацитет”.  



 13 

2. През 2008 г. общинската администрация реализира и започна 

работа по редица проекти с НПО, включително и международни 

/Холандия/. Много активно през годината работи Местната 

инициативна група по интегритет /МИГИ/ 

3. Значителни са усилията по намаляване безработицата и 

стабилизиране и нарастване на заетостта в общината, чрез 

включване в различните  национални програми. 

4. 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 и оперативните програми и по управлението на проекти./ 

5. През м. юли 2008 г. община Мездра защити успешно 

сертифицираната  интегрирана система за управление от  SGS – 

България, съгласно изискванията на три международни стандарта. 

6. Стабилен е броят на гражданите, ползващи административни 

услуги в Центъра за услуги и информация. Подобрява се 

качеството на услугите. Проучва се мнението на потребителите на 

услуги чрез анкетни карти.  

7. Активизира се работата на някои от обществените и 

консултативни съвети: Обществен съвет за социално подпомагане, 

Обществен съвет за противодействие на корупцията, 

Консултативен съвет по туризъм.  

8. И през 2008 г. е извършена значителна по обхват работа за 

инвестиционните намерения на общината до 2013 г., за 

кандидатстване по ОП “Регионално развитие”, ОП “Околна среда” 

и Националната програма за развитие на селските райони. 

9. Разшири се системата за предлагането на по-качествени услуги от 

Социалния патронаж по селата.         

    

Препоръки: 

 

o Да се активизира работата с представителите на бизнеса, като се учреди 

Консултативен обществен съвет по бизнес и околна среда. 
o Да се разшири сътрудничеството с НПО и структури на гражданското 

общество. 
    

Групата за наблюдение на Плана за развитие на община Мездра 2007-

2013 г. предлага на Общински съвет – град Мездра да приеме  изготвения доклад за 

изпълнение на Плана за развитие на община Мездра през 2008 г. 

 

 


