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ОБЩИНА МЕЗДРА

ГОДИШЕН ДОКЛАД
на групата за наблюдение на Плана за развитие на община Мездра
/ 2007 – 2013 година/

Изпълнение на Общинския план за развитие през
2009 година

февруари 2010 г.

Годишният доклад е изготвен съгласно възприетите приоритети и мерки в Плана
за развитие на община Мездра / 2007 - 2013 г./ и предложените в Раздел V. Мониторинг
и оценка основни показатели:
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.)
14.394 км
Инвестиции в пътната мрежа (лв) - 3 049 182.34 лв.
Селища и брой население от общината, обслужвано от реконструирана
четвъртокласна пътна мрежа - 12 селища; 3836 жители
Дължина на изградена канализационна мрежа (км.) няма
Брой на населението, обслужвано от канализационна мрежа – 13 721 жители
Относителен дял на населението, обслужвано от канализационна мрежа (%)
/98% за град Мездра и 59.6% за общината/
Инвестиции в канализационната мрежа (лв.) - няма
Дължина на изградена водопроводна мрежа (км.) - няма
Дължина на рехабилитирана водопроводна мрежа (км.) - 2.351 км
Обем на изградени водоизточници (куб.м.) - няма
Инвестиции за изграждане и рехабилитиране на водоснабдителната мрежа (лв.)
98 283 лв.
Брой жители, обслужвани от новите (рехабилитирани) водопроводни мрежи –
14 592
Относителен дял на населението с режим на водоползване (%) - няма
Относителен дял на населението с достъп до водопровод (%) - 100%
Дължина на ремонтираната улична мрежа в населените места (км.) - 1.31 км
Брой ремонтирани обекти на образованието, здравеопазването, социалните
грижи, културата, спорта и младежките дейности - 26 бр.
Инвестиции в обекти на образованието, здравеопазването, социалните грижи,
културата, спорта и младежките дейности (лв.) - 4 984 312 лв.
Брой газифицирани общински обекти - няма
Рехабилитация на улично осветление (бр.)
- подменени осветителни тела - 100 бр.
- ремонтирани осветителни тела - 336 бр.
Инвестиции в нова техника за сметосъбиране и сметоизвозване (лв.) - няма
Дължина на укрепени речни корита (м.) - няма

Мярка 2. Оптимизиране и рационално използване на инфраструктурата
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. Дърманци и с.Люти брод до учебните заведения в гр. Мездра , с час на
тръгване 15.45.
2. Автобус рег. № СА 65 87 ВТ / 16 местен/ извършва превоз на ученици до с.
Крета ( с час на тръгване 15.45 ) , с. Дърманци (час на тръгване 07.30 ч. и
14.15) и с. Люти брод (07.00 ч. , 13.45 ч. и 15.45 ч.). от учебните заведения в
Мездра.
3. Автобус рег. № С 94 55 ХТ / 27 + 1 места/ извършва превоз на ученици от
населени места с. Люти дол и с. Типченица (с часна тръгване 06.20ч. и 15.45
ч. ) от 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 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.
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.
Във връзка с осигуряване транспортното обслужване на ученици до 16
годишна възраст и оставащи на следобедни занимални , с фирмите –
превозвачи се сключиха в сила от 02.10.2009 г. договори за извършване на
специализирани превози , по направления гр. Мездра – с. Старо село ; гр.
Мездра – с. Върбешница ; гр. Мездра – с. Горна Бешовица ; гр. Мездра – с.
Боденец ; с. Очин дол – с. Зверино – с. Очин дол и с. Зверино – с. Оселна – с.
Зверино , с час на тръгване 15.45 ч.
Брой транспортни фирми, обслужващи населението на общината:
Мездра Автотранспорт – 2003” ЕООД
„Цветина” – ООД
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:
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 – 9 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” 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 -

224 ученици

Разходи за издръжка на един ученик - 1526 лв.
Персонал на един ученик - 0,122
Брой селища, без здравни заведения - 26 /всички села в общината/
Брой население, обслужвано от едно здравно заведение – 23 842 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.юни 2009 г. община Мездра на ресертификационен одит защити
успешно сертифицираната интегрирана система за управление от SGS –
България, съгласно изискванията на три международни стандарта ISO
9001:2008 /последна версия на стандарта/ 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 първото полугодие на 2009 г. Община Мездра като пилотна община
участва по проект на НСОРБ “Гражданите и общината – партньори за
прозрачна и ефективна местна администрация” по оперативна програма
„Административен капацитет”. Разработен е План за ефективно и
прозрачно управление на община Мездра през 2009 г. По изискванията на
проекта са изготвяни месечни отчети и са предоставяни на НСОРБ.
ФОНДАЦИЯ ЗА ПРОЗРАЧНИ РЕГЛАМЕНТИ - гр. София в изпълнение на
проект „Прозрачност и публичност на действията на областните и
общинските администрации - гаранция за почтено и добро управление” по
ОП „Административен капацитет” на национална конференция в Интер
Експо център - София на 14 юни 2009 г. връчи награди в четири категории:
В категорията „Най-добра практика за партньорство между общинска
администрация и структурите на гражданското общество за реализиране
на прозрачност в действията на администрацията” от номинираните
три практики на общини Дряново, Мездра и Стралджа наградата и
преходната статуетка спечели практиката на община Мездра
за
Местната инициативна група по интегритет /МИГИ/ по проект „Добро
управление и организационна култура на местната власт в България”.

На 12 октомври 2009 г. - Деня на българската община беше организиран и
Ден на отворените врати в община Мездра/ 28 посетители – 10 попълнени
анкети, 2 – постъпили предложения/
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. Освен планираното обучение през годината се организират и
редица тематични обучения, по покана от различни обучителни
организации.
14 общински съветници са взели участие в различни форми на
обучение през 2009 г. / някои в повече от едно обучение/
Брой, преминали през квалификационни курсове общински служители и
общински съветници 87 общински служители, кметове и специалисти
„АОН” в кметствата /9 от тях са взели участие в две и повече обучения/ са
участвали през годината в курсове и семинари към ИПА и др. институции;
обща сума за обучението: 7026.87 лв.; 12 кметове и кметски наместници
взеха участие по проекта на НСОРБ по ОПАК ”Прозрачна и ефективна
администрация”/ с финансиране по проекта/; 20 общински служители
участваха в безплатен курс на МДААР – ИПА – Прецизност и стил при
изготвяне на документи в държавната администрация; 2-ма общински
служители и 2-ма общински съветници взеха участие в обучение по
прилагане на ЗПРКИ; всички 27 специалисти „АОН” в кметствата
преминаха еднодневно безплатно обучение по нормативната база в
кметствата / нотариални заверки и такси, документи по гражданско
състояние/
Брой на общинските служители, обучени по управление на средствата от
фондовете на ЕС - 9 общински служители през 2009 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”, „Околна среда” и
„Човешки ресурси”.
Брой спечелени проекти (в т.ч. от ЕС)
През 2009 г. общинската администрация подготви и кандидатства със
следните проекти:
- ОП,,Регионално развитие” – проект ,,Мездра - град с изградена
инфраструктура осигуряваща безопасна и благоприятна среда за
живот и отдих”- в процес на разработване
- ОП,,Административен капацитет”- проект ,,Общината в 21 век –
повишаване на качеството на управление на процесите, свързани с
обслужване на населението – граждани и бизнес. Реализация на

новите изисквания на Закона за електронното управление” –
стойност 1 100 019,60 лв. – не е одобрен
- програма ,,Красива България”- проект ,,Изграждане на две
,,Защитени жилища” и ,,Трудотерапевтична работилница” в
ДДМУИ – гр. Мездра” – стойност 533 908 лв. – не е одобрен
- ОП,,Регионално развитие”–кандидатстване за предварителен подборпроект,,Историята, културата и природата- туристически
атракции на Община Мездра” – стойност 2 499 840 лв. – спечелен на
етап предварителен подбор
- ОП „Околна среда” –„Опазване и подобряване състоянието на басейна
на р. Искър на територията на община Мездра”. Подобект
„Инвестиционен проект за доизграждане на канализационна мрежа
и изграждане на градска ПСОВ – гр. Мездра – стойност 18 107 028 лв.
/ спряна процедура през 2009 г./.
-

Регионална програма за заетост – проект „За по-красива и зелена
община Мездра” - стойност 55 380 лв.

-

Регионална програма за заетост – проект Модерен спортен комплекс
„Локомотив” – Мездра- стойност 37 100 лв.

* НП „От социални помощи към осигуряване на заетост”
* „Възстановяване и опазване на българската гора”

206442,38
2938,01

* НП „Асистенти на хора с увреждания”
- Лични асистенти

183147,84

- Социални асистенти

18402,79

* НП „Помощ за пенсиониране”

47178,62

* НП „Старт в кариерата”

4150,46

* НП „Заетост и професионално обучение на хора с увреждания”
* Кредит без лихва за хора с увреждания

82941,84
1611,34

* „Подкрепа на майчинството”

66779,44

* НП „Социални услуги в семейна среда”

46131,68

* Постановление № 44 на МС /изплащане на компенсации за работници и
служители, за които е установено непълно работно време, в икономическите
сектори „Индустрия” и „Услуги”
2921,54
---------------------------------------------------------------Всичко средства от Агенцията
по заетост /МТСП/ в общината:

662 645.84

От тях в ОбА-Мездра:

314 940 лв.

Привлечени в общината средства (в т.ч. от фондовете на ЕС) лв.-8 000 896.46 лв.
/от тях – 510 745.84 лв. са усвоени от др. организации / фирми и читалища/ на
територията на община Мездра

- ОП,,Човешки ресурси” – проект ,,Социални услуги в семейна среда”
(Община Мездра в партньорство с НПО ,,Любомир Мишев-КИМ-96”)стойност 124 000 лв.
Фонд ,,Социално подпомагане” – проект ,,Разкриване на
обществена трапезария” (Община Мездра в партньорство с
НПО ,,Любомир Мишев-КМ-96”) – стойност 18 040 лв.
- Красива България- проект,,Ремонт на храм ,,Св. Димитър” с.Царевец,
община Мездра” – стойност 111 386 лв.
- Красива България - ,,Ремонт и осигуряване на достъпна среда на
общинска сграда за обществени услуги” - стойност 237 364 лв.
- СИФ – „Ремонт на ОДЗ „Мир” - № 3 – Мездра / бази Типченица, Горна
Кремена и Долна Кремена8 – стойност 338 364 лв. / от СИФ – 280 664 лв.,
от общината – 57 700 лв./
-

През 2009 год. (до месец септември) продължи изпълнението на
проект на НСОРБ ,,Гражданите и общината – партньори за
прозрачна и ефективна местна администрация” по който Община
Мездра е пилотна община

През 2009 година. приключиха двата проекта по ОП,,Регионално
Развитие”:
- проект ,, Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно
развитие
чрез реконструкция на общински път в Община
Мездра" стойност 2 362 822,34 лв.
- проект ,,Осигуряване на подходяща образователна инфраструктура
за основното и средно образование и
предучилищния процес на
територията на Община Мездра"- стойност 4 182 974,28 лв.
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. и 2008 г.
Предприети мерки, в резултат на мониторинга – учреден е Консултативен
обществен съвет по бизнес и околна среда и е проведена една среща ;
направиха се опити за разширяване на сътрудничеството с НПО и
структури на гражданското общество./ в партньорство са реализирани два
проекта в социалната сфера и проекта по ОПАК на НСОРБ/
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 2009 г. са проведени 13 заседания на обществените (консултативни)
съвети на които са обсъдени 23 въпроса.
Брой привлечени хора, които активно участват в обществените съвети –
52.
Обществен съвет за социално подпомагане – 7 заседания
Обсъдени са 16 въпроса
по важни от тях:
- Оборудване и пускане в експлоатация на Дом за стари хора
- По проект „Красива България” – за изграждане и обзавеждане на 2
Защитени жилища и Трудотерапевтична работилница.
- Обсъждане проект „социални услуги в семейна среда”, бенефициент ЕТ
„Любомир Мишев – КИМ 96”, партньор община Мездра

-

-

-

-

Обществен експертен съвет „Култура и историческо наследство”
Проведени – 2 заседания
Обсъдени въпроси – 3
Програма за развитието на читалищната дейност в община Мездра през
2010г.
Участие на община Мездра като партньор на местно ниво в проект
„Български библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за
всички”
Участие в проект „Историята, културата и природата - туристически
атракции на община Мездра”
Обществен съвет за физическо възпитание и спорт
Проведени заседания – 2
Обсъдени въпроси - 2
Отчет за изпълнението на общински спортно - туристически календар за
2009 година
Отчет за изпълнението на Програма за развитието на физическото
възпитание, спорта и социалния туризъм в община Мездра през 2009 година.
Обществен консултативен съвет по туризъм
Проведени заседания – 2
Обсъдени въпроси - 2
Отчет за хода на изпълнението на Програма за развитието на туризма
2008 – 2013 година

-

Обсъждане насоките за развитие на археологическия туризъм като част
от изграждането на комплекса „Калето”
Проведено е едно заседание на Обществения съвет за противодействие на
корупцията.
Преучреден е Обществения съвет за бизнес и екология – фев. 2009 г.
Брой привлечени хора, които активно участват в обществените съвети - 52
Брой на проектите, осъществени от общината
неправителствени организации от страната /от общината/

в

партньорство

с

- ОП,,Човешки ресурси” – BG051PO001/5.2-01, Грижа в семейна среда за
независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и
самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен
помощник” - фаза 2, водеща организация - “Любомир Мишев КИМ-96”ЕТ,
партньор – Община Мездра – в процес на изпълнение
- Фонд ,,Социално подпомагане” – проект ,,Разкриване на
обществена
трапезария” (Община Мездра в партньорство с
НПО ,,Любомир МишевКМ-96”) – в процес на изпълнение
- м.януари 2009 г. стартира втори етап на проект с БЧК, с подкрепата на
Швейцарския червен кръст „Повишаване информираността на обществото
по проблемите на възрастните хора и лобиране за техните права” –
съвместно с участието на ОЦСУД, общинската организация на БЧК,
доброволци от младежкия червен кръст и 40 възрастни доброволци;
- програма ,,Гарантиране на равен достъп до качествено образование на
децата и учениците от етническите малцинства” – проект,,Равен шанс за
равен старт” – стойност 24 827,00 лв. - Община Мездра в партньорство с
Регионален инспекторат по образование Враца - класиран в резервите
- „Красива България” – Проект ”Изграждане на две „Защитени жилища” и
„Трудотерапевтична работилница” в ДДМУИ – Мездра” – мярката не е
разглеждана на национално ниво
- В партньорство и със съдействието на община Мездра през 2009 г. по
проект за допълваща супсидия са участвали 4 читалища пред
Министерство на културата – обща 21 000 лв.
Брой на неправителствените организации, привлечени от общината за съвместно
осъществяване на социални дейности - две организации
Брой на населението получило социални услуги, предоставени съвместно от
общината и неправителствени организации
* 2856 лица в т.ч.
- Обществена трапезария – 100 лица
- Социални асистенти и домашни помощници – 40 лица
- Интервенционни запаси - 2634
- Повишаване информираността на обществото по проблемите на
възрастните хора и лобиране за техните права - 82

Дял на социалните услуги, предоставяни от НПО в отношение към всички
местни социални услуги
* За съжаление все още малък
Приоритет 3: Развитие на общинската икономика и повишаване на нейната
конкурентноспособност
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; През 2009 г. в сградата на Бизнес
инкубатора развиват дейността си 11 фирми. Четири от тях са напуснали
поради разширяване на дейността си; има три новонастанени фирми, като
едната от тях е с международно участие.
Брой създадени МСП, в резултат на дейността на бизнес инкубатора – 2 бр.
Брой услуги, предоставени от бизнес инкубатора на МСП - интернет, офиси и
производствени помещения на преференциални цени, консултации за
кандидатстване по Евро проекти. Необходимо е повишаване на качеството
и разширяване на предлаганите услуги, като за целта е необходимо
закупуване на съвременна офис-техника.
Брой на МСП, на които общината е съдействала за рекламиране на дейността и е
осигурила контакти за намиране на допълнителни пазари - 8 фирми бяха
поканени на среща с потенциални инвеститори от Испания.
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
Активи на регистрираните смесени предприятия (хил.лв.); Брой на работните места в регистрираните смесени предприятия Брой реализирани публично-частни партнъорства - три
Брой на проектите, изпълнявани съвместно между община Мездра и други
общини - - Проект “ Между приятели и добри съседи “, съвместно с

общините Враца, Мизия и Козлодуй, община Мел – Италия и Провинциален
консорциум за обучение Феррара - Италия
Сума на проектите, изпълнявани съвместно между община Мездра и други
общини (хил.лв.) - - стойност на Проект “ Между приятели и добри съседи
“ – 189 865,60 лв./ сумата е усвоена от община Враца/
Площ на предоставените терени за развитие на производствена дейност и
търговия на МСП (кв.м.) - на територията на Бизнес инкубатора; сключен
договор на 01.06.2009 г. с Катя Стоянова за земи по чл.19 от ЗСПЗЗ в Очин
дол – 678.5 дка – за бизнес
Брой на създадената или подобрена леглова база - 64 бр.
Брой на нововъведени/модернизирани хотели 3 бр. Семеен хотел “ Под
липите “ с. Типченица, Семеен хотел с. Горна Бешовица, Мотел “ Долче
Вита “
Брой на създадените/подобрени атракции - 2 бр. – комплекс “ Калето “ и
маркирани веломаршрути на територията на община Мездра
Създадени нови фирми в областта на туризма - 20 бр. / “ Рит – 2006 “ ЕООД,
ЕТ “ Ив – 2000 – Ианчо Христов “, “ С. Т. Слънчев рай “ ЕООД , ЕТ “ Пламен
Йорданов – КОВ “ и др./
Функциониране на професионално сдружение на туристическите фирми - Сдружение с нестопанска цел “ Искърско дефиле “ – с. Зверино
Сдружение “ Ржана “ – с. Игнатица
Брой хора, занимаващи се с туристически бизнес - 20 управители на нови
фирми
Брой туристи - 734 бр.
Брой реализирани от туристите нощувки в общината - 3562 бр.
Брой на нови маркетингови инициативи/схеми за промоциране на туристическия
бизнес - няма
Брой на организирани конференции/ изложения - 1 бр. конференция с
инвеститори от Испания.
Обем на местните инвестиции (лв.) - няма постъпила информация на
запитванията - писмо с изх. №91.00-1/06.01.2010 г. към по – големите
фирми в общината за местни и чуждестранни инвестиции.Имаме справка
единстено от « МБАЛ Мездра « ЕООД за направени инвестиции от
фирмата за 2009 г. в размер на 116 788 лв.
Обем на чуждестранните инвестиции на територията на общината (лв.) – няма
данни
Брой на чуждестранните фирми, регистрирани на територията на общината няма
Размер на капитала на чуждестранните фирми, регистрирани на територията на
общината (лв.) Площ на предоставените терени за привличане на чуждестранни инвестиции
(кв.м.);

Равнище на регистрираната безработица в общината (%)
-

10.12% или 1127 регистрирани безработни лица

Брой на участниците в програми за временна заетост
* НП „От социални помощи към осигуряване на заетост”

273

* „Възстановяване и опазване на българската гора”

4

* НП „Асистенти на хора с увреждания”
- Лични асистенти

67

- Социални асистенти

11

* НП „Помощ за пенсиониране”

1

* НП „Старт в кариерата”

1

* НП „Заетост и професионално обучение на хора с увреждания” 1
* Кредит без лихва за хора с увреждания
* „Подкрепа на майчинството”

1

/ 8 пенсионери и 3 безработни/ 11

* НП „Социални услуги в семейна среда”

20

* „Красива България”

17

* Други програми реализирани чрез партньорството на Д”БТ”

11

Брой на предприемачите, обучени за развитие на алтернативни дейности
няма
Брой на лицата, преминали курсове за квалификация и преквалификация
- „Красива България”

30

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
- 100% /няма чакащи услугата/ капацитет 215, към момента заетостта е
198 потребители
Дял на обхванатите в детски градини деца от всички деца на съответната възраст
- 92%
Брой на родителите, удовлетворени от качеството на образователните услуги –
79% / по данни на училищата – проведени родителски срещи и разговори с
родители, с участие на училищните настоятелства/
Брой ученици, продължаващи в училища с прием след 7-ми/8-ми клас и ВУЗ - След 7-ми клас -58 ученика
- След 8-ми клас -181 ученика
- Във ВУЗ
-29 ученика

Дял на учениците, продължаващи образованието си от всички ученици - 98%
Коефициент на записване в училище (%) - в 1-ви клас
-100 %
- в 8-ми клас
-98 %
Брой вакантни места за учители
1 място за учител по английски език
Потребители на административни услуги, удовлетворени от тяхното качество
През 2009 г. 17 434 граждани са за посетили Центъра за услуги и
информация на гражданите. Средно-месечна посещаемост – 1453 граждани,
средно-дневна посещаемост – 69 граждани. В електронната деловодна
система са заведени 8448 документи. В общината са постъпили 130 жалби/
с 10 по-малко от 2008 г./, но нито една от тях не се отнася до качеството
на административното обслужване. Общо 21 граждани през 2009 г. са
попълнили анкета за удовлетвореността от качеството на услугите. Няма
недоволни от обслужването граждани. За Деня на отворените врати в
община Мездра – 12 октомври /Ден на българската община/ - 12 от
гражданите, посетили общината се възползваха от специално
подготвената анкета и Дневника за сигнали, предложения и жалби, за
изразяване на мнение..
Брой лекарски практики на едно населено място, в т.ч. в селата
По данни от Регионален център по здравеопазване - Враца, към
31.12.2009г. броя на регистрираните лечебни заведения за извънболнична
помощ на територията на община Мездра са:
- амбулатории за първична извънболнична помощ – 35 бр., в т.ч. по
дентална медицина 18 бр.;
- групова практика за първична медицинска помощ по
медицина – 1 бр.;

дентална

- амбулатории за специализирана извънболнична помощ – 26 бр., в т.ч. по
дентална медицина – 1 бр.
-

групова практика за специализирана медицинска помощ – 1 бр.

-

медико – техническа лаборатория – 1 бр.

-

медико – диагностична лаборатория – 1бр.

Мярка 2. Доизграждане и развитие на базата за спорт и отдих
Брой изградени нови площадки и комплекси за спорт и отдих
1.

ремонт и реконструкция на общинската спортна база /
капиталови разходи за 2009 г. – 492 944 лв. /:

1.1. енергийно и ефективно саниране на физкултурните салони на
територията на общината
-

физкултурен салон на СОУ “ Климент Охридски “ с. Зверино – 21 162
лв.

-

физкултурен салон ОУ “ Св. Св. Кирил и Методий “ гр. Мездра –
33 449 лв.

-

физкултурен салон СОУ “ Иван Вазов “ гр. Мездра – 32 987 лв.

1.2. ремонт на спортни площадки :
-

спортна площадка СОУ “ Иван Вазов “ / баскетболна / и волейболна
площадка на ОУ “ Св. Св. Кирил и Методий “ гр. Мездра – 134 303 лв.

1.3. Реконструкция на спортни площадки :
- изграждане на хандбални игрища / 2 броя / в СОУ “ Иван Вазов “ по
ОПРР
“ Регионално развитие “ – 271 043 лв.
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) - 492 944 лв.
На база изготвения анализ през 2009 г. от общинската администрация групата за
наблюдение на Плана за развитие на община Мездра 2007-2013 г. направи следните
изводи:
1.

През 2009 г. усилията на общинската администрация изцяло са
насочени към подготовка и кандидатстване с проекти по
оперативните програми ”Регионално развитие” , “Околна
среда” и “Административен капацитет” и „Човешки ресурси”.

2.

През годината усилията бяха насочени и към успешното
реализиране и приключване на двата големи проекта по ОП
“Регионално развитие” - в пътната и образователна
инхфраструктура.

3.

През 2009 г. общинската администрация реализира и започна
работа по редица проекти с НСОРБ и НПО, особено в
социалната сфера.

4.

Особено активна беше работата по подготовката на община
Мездра за ресертификационния одит по трите международни
стандарта/ последните версии/.

5.

През м. юни 2009 г. община Мездра защити успешно
сертифицираната интегрирана система за управление от SGS –
България, съгласно изискванията на трите международни
стандарта.
Доста работа се свърши по организацията и провеждането на
двата избора през м. юни за Европарламент и прз м. юли – за
народни представители.

6.

7.

Значителни са усилията по намаляване безработицата и
стабилизиране и нарастване на заетостта в общината, чрез
включване в различните национални програми.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

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./
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. Организиран беше Ден на
отворените врати на 12 октомври 2009 г. – деня на българската
община.
Активизира се работата на някои от обществените и
консултативни съвети: Обществен съвет за социално
подпомагане, Обществен експертен съвет «Култура и
историческо наследство», Обществен съвет за физическо
възпитание и спорт Обществен съвет за противодействие на
корупцията, Консултативен съвет по туризъм.
И през 2009 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 ОП “Човешки ресурси”.
Разшири се системата за предлагането на по-качествени услуги
от Социалния патронаж по селата. Осъществиха се два
съвместни проекта в социалната сфера – социални асистенти и
обществена трапезария. През 2009 г. се откри Дом за възрастни
хора в град Мездра.
Въпреки финансовата криза за девета поредна година се
организира работата на студентите от общината през летните
месеци на различни инфраструктурни обекти.

Препоръки:
1.
Да продължи активната работа за участие с проекти по
мерките на оперативните програми – „Регионално развитие”,
„Околна среда” и „Човешки ресурси”.
2.
Да се активизира работата с представителите на бизнеса и
Консултативния обществен съвет по бизнес и околна среда, във
връзка с очакванията за нарастване на безработицата през 2010
година.
3
Да продължи разширяването на сътрудничеството с НПО и
структури на гражданското общество, особено в социалната сфера.
Групата за наблюдение на Плана за развитие на община Мездра 20072013 г. предлага на Общински съвет – град Мездра да приеме изготвения доклад
за изпълнение на Плана за развитие на община Мездра през 2009 г.

